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فرماندار می گوید رقم تصویب شده برای استان اصفهان جهت اشتغال فراگیر، رقم قابل توجهی است؛

1600 میلیارد تومان!
3

عوارض بودجه!
افزایش سه برابری  عوارض خروج از کشور در بودجه 97، خبرساز شده است؛

3

دلیل ناکامی تیم های فوتبال اصفهان بررسی شود
استاندار اصفهان:

10

بی تدبیری مسئوالن، دلیل تاخیر در بازگشایی زاینده رود است
رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

3

ایاب و ذهاب دانش آموزان؛ مشکل پرهزینه خانواده ها
رییس اداره آموزش  و پرورش استثنایی استان اصفهان مطرح کرد:

8

9

پیشنهاد سردبیر:مسئوالن دغدغه مند قرآنی نداریم

یادداشت

 مهر: در عصر کنونی ما تا آنجا که اذهان و افکار مردم جهان به یاد دارند در صدر یا مابین اخبار روزانه جهان ، خبر تعدی وتجاوز صهیونیست ها و اسرائیل غاصب به 

حقوق مسلمانان وجود داشته است، اما این روزها این دشمنان قسم خورده  اسالم و دیانت، بی شرمی و وقاحت را از سر گذرانده و با تصمیمی احمقانه و عاجزانه قدس 

را پایتخت اسرائیل کثیف اعالم کرده اند. در این مقال و مجال بر آن هستیم که بگوییم دفاع از قدس و برهم زدن این نقشه شوم دشمنان اسالم ناب، وظیفه آحاد امت 

اسالم است؛ چرا که به نص قرآن کریم رسول خدا الگوی همیشه و جاودانه هر مسلمانی است و در سیره آن حضرت، مبارزه با تعدی گران و دشمنان اسالم، آنجا که پر 

رویی و عناد و عداوت را به سر حد کمال می رساندند وجود داشته؛ لذا اگر پیامبر مکرم اسالم)ص( »الیوم« حضوری دنیوی داشتند و در قید حیات دنیوی بودند، قطعا 

از قدس و موقعیت مسلمانان فلسطینی دفاع و حمایت می کردند. حال اینکه عده ای خود را خادم حرم نبوی دانسته و مخالف سیره نبوی اقدام می کنند، خود جای 

سوال دارد که این چه رسم مسلمانی است؟ اکنون به عنوان شاهد به بررسی برخی موارد از سیره آن حضرت می پردازیم که با دشمنان متجاوز اسالم برخوردهایی 

سرسختانه داشته اند؛ البته شایسته است به شرح این نکته بپردازیم که آنچه در ادامه از سیره نبوی)ص( به عنوان مبارزه با یهود یاد شده و به آن استناد گردیده است، 

مبارزه آن حضرت با یهودیانی بود که به اوصافی چون » تجاوز به حقوق اسالم و مسلمین«، »تعدی به آحاد امت اسالمی«، »پایبند نبودن به تعهداتی که نسبت به 

حکومت اسالمی داشتند« موصوف بودند و به طور کلی با یهود یاغی و سرکش مصاف می کردند و در جنگ ها آنها را شکست می دادند؛ واال  آن دسته از یهودیان که 

در کمال احترام و ادب به آیین خود بوده و احترام وحریم امت و حکومت اسالمی را حفظ نموده و از تجاوز و دست اندازی به اموال و بالد مسلمین خودداری می کردند، 

همیشه مورد احترام و حمایت نبی عظیم الشأن اسالم بودند، کما اینکه اکنون آن دسته از یهودیان که در کشور ایران اسالمی زندگی مسالمت آمیزی با مردم دارند 

هیچ گاه در حکمی که به صهیونیسم و اسرائیل غاصب تعلق می گیرد، دخالت نکرده و حساب اینچنین یهودی که حفظ حرمت مسلمان می کند از اسرائیل و یهود 

حامی اسرائیل جداست و جهان اسالم همیشه با تأسی به سیره  نبوی)ص( با یهود داخل در صهیونیسم تا قیام قیامت و تا نابودی اسرائیل سر ستیز و مبارزه دارد.

غزوه بنی قینقاع

غزوه بنی قَیُنقاع، اولین جنگ پیامبر اسالم)ص( با یهودیان مدینه بود. این جنگ با قبیله یهودی بنی قینقاع درگرفت که پیمان خود را با پیامبر)ص( شکستند و طی 

غزوه ای محاصره، تسلیم و تبعید شدند.دالیل جنگ پیامبر مکرم اسالم با یهودیان بنی قینقاع بسیار قابل تأمل است؛ چرا که بی شرمی یهودیان و برخورد با شدت 

و حدت پیامبر مکرم اسالم را به خوبی نشان می دهد. این دالیل عبارت اند از : ۱- پیامبر پس از بازگشت از بدر )رمضان سال دوم هجرت(، بنی قینقاع را در بازارشان 

گرد آورد و از آنان خواست که از شکست قریش عبرت گیرند و اسالم آورند؛ یهودیان در پاسخ گفتند که آنان جنگاورند و مانند قریش تن به شکست نخواهند داد.

۲- زنی مسلمان، به قصد فروش شیر یا خرید زیور به بازار بنی قینقاع رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن، زرگر 

را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد؛ خبر به پیامبر)ص( رسید و او مصاف آراست.

این موارد به وضوح می رساند که پیامبر عظیم الشأن اسالم هرگاه می دید که امت اسالمی ویا حتی احدی از مسلمانان مورد ظلم آن هم توسط دشمنی چون یهود 

متجاوز قرار گرفته است با تمام قدرت در مقابل آنها می ایستاد . حال باید پی برد که اگر امروز پیامبر )ص( در جمع ما بود و می شنید شهری از بالد مسلمین آن هم 

مانند قدس شریف ، مورد تجاوز دشمنی چون صهیونیسم قرار گرفته ، چه واکنش عظیم و شدیدی نشان می داد ؟!

جنگ خیبر

غزوه خیبر از غزوات پیامبر مکرم اســالم  برابر یهودیــان منطقه خیبر، در ماه 

محرم سال ۷ هجری قمری آغاز شد و در ماه صفر با پیروزی مسلمانان پایان یافت. 
شکل گیری این جنگ به این سبب بود که یهودیان خیبر به یهودیان اخراج شده 

از مدینه پناه دادند و برخی از قبایل عرب را برای جنگ با مســلمانان تحریک 
کردند؛ لذا خیبر به نقطه و کانونی برای خطر و توطئه علیه امت اسالمی 

تبدیل شد و سرانجام با رشادت و شجاعت شیرخدا،امیرمومنان ، علی  بن ابی طالب )ع( ، یهودیان با زبونی و خواری شکست خورده 

و تسلیم لشکر اسالم شدند.اکنون سخن این است که اسرائیل  غاصب و ظالم، سرنوشت آباء و اجداد خویش که یهودیان 

اسرائیل صفت بودند در غزواتی نظیر: بنی قنیقاع و خیبر  و یا بنی نضیر را نصــب العین خویش قــرار داده و از 

خرابه های موجود از قلعه خیبر درس بگیرد و بداند که  امت اسالمی و بخصوص ایران اسالمی و سرافراز اگر 

اراده کنند و اگر این بازی های مضحکانه و بی شرمانه  صهیونیســتی  مانند اعالم قدس به عنوان پایتخت 

اسرائیل را تمام نکنند بار دیگر همچون زمان رسول 
مکرم اسالم )ص( این شــجره خبیثه ملعونه، به 

نام اسرائیل و صهیونیسم 
از  را 

ریشــه در آورده و سوزانده و خاکســترش بر باد 

خواهد داد . 

وصف دنیا از زبان امیر المومنین )علیه السالم(

امیر المومنین )ع( شنید که مردی از دنیا بدگویی می کند، بدون اینکه بفهمد چه می گوید و چه باید درباره آن بگوید ، در پاسخش این مطالب را فرمود: دنیا جای راستی است، برای 

کسی که با دنیا صادق باشد و جای عافیت است برای کسی که از دنیا چیزی بفهمد و جای بی نیاز کردن خویش است، برای کسی که از آن توشه برگیرد و نیز دنیا، مسجد انبیای خدا و 

محل نزول وحی اوست و مصالی مالئکه و تجارتخانه اولیای خداست. در دنیا رحمت به چنگ آورید و در آن بهشت را کسب کنید، پس این چه کسی است که دنیا را مذمت می کند؟ با 

اینکه خود دنیا ناپایداری و جدا شدنش از اهل دنیا را اعالم می کند و به بانگ بلند از فراق و جدایی خبر می دهد و خودش خبر از مرگ خود می دهد، با نمونه ای که از سرور دارد بشر را 

به سرور آخرت تشویق می کند و با نمونه ای که از بالء دارد مردم را از بالی آخرت بر حذر می دارد و این ترغیب و تحذیرش را به بهترین بیان صورت می دهد. پس هان ای کسی که دنیا 

را مذمت می کنی و در عین حال که آن را فریبگر می خوانی، فریب خورده این بیان خویشی، او کی تو را فریب داده؟ آیا با بستر مرگ پدرانت؟

قبورشان که ایشان را کهنه و پوسیده کرد تو را گول زده؟ و یا با افتادن مادرانت در گودال گورها؟ تو مگر یادت نیست که چقدر با دست خود و به مباشرت خود آنان را پرستاری و عیادت 

کردی، به امید اینکه شاید بهبودی یابند و چقدر و با چه عالقه ای شرح بیماریشان را برای پزشــکان بیان می کردی و از آنان التماس دواء می نمودی، نه آن عالقه و حرصت سودی به 

حال آنان بخشید و نه میانجی گریت فایده ای به حالشان داشت، این وضع که خودت دیدی و دنیا نشان تو داد، بستر مرگ تو را به تو نشان داد که در آن روز نیز نه گریه ات به جایی می 

رسد، و نه دوستانت سودی به حالت دارند.

چرا افراد نمی توانند راحت در کنار هم زندگی کنند؟

آیت ا... محمد تقی بهجت فومنی در رابطه با هدف قدرت های جهانی از رواج جنگ گفتند: قدرت های بزرگ برای رواج بازار فروش 

اسلحه های پوسیده و قدیمی خود، این جنگ ها را به راه انداخته اند و در استمرار آن می کوشند و تجهیزات نظامی و ابزارهای مدرن 

جنگی را که امروزه می سازند ما نمی توانیم بسازیم.

آیت ا... بهجت افزودند: به مقتضای »فوق کل ذی علم علیم«، باالتر و برتر از هر دانایی، دانایی است؛ چرا ما ارتباط خود را با خداوند 

قطع کنیم؟ و چرا در اثر قطع ارتباط، کور باشیم و از حوادث آینده بی خبر باشیم؟

ایشان ادامه دادند: آنها می نشینند و برای آینده ما نقشه می کشند که چکار کنند تا بتوانند بهتر بر ممالک اسالمی مسلط باشند و 

منابع آنها را به یغما ببرند و چه بسا با هم در این امر متحد شوند ولی ما در تفرقه به سر می بریم و یا اینکه در هر حادثه ای که برای 

ما پیش می آورند، می اندیشیم؟ وضع ما طوری شده است که افراد بشر نمی توانند راحت در کنار هم زندگی کنند، مانند یک اتاقی 

که نمی شود با درندگان در آن زندگی کرد. با اینگونه افراد درنده خو و سلطه جو چه کنیم؟

در محضر امیر

اندکی تامل

یســی  م نو نا

در آزمون سراســری حفظ و مفاهیم قــرآن کریم در 

رشــته های »حفظ قرآن کریم«، »مفاهیم و تدبر در قرآن« و »نهج البالغه« از  ۱8 

آذرشروع شده و تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد. این  آزمون سراســری در رشته  های »حفظ قرآن کریم«، 

»ترجمه مفاهیم قرآن«، »معارف اهل بیت)ع(« و »انس با قرآن« برگزار می شود.در این آزمون  رشته هایی همچون 

»حفظ قرآن کریم« شامل حفظ جزء 3۰، جزء اول، دو جزء اول، 3، 5، ۱۰، ۱5، ۲۰ و 3۰ جزء قرآن، »مفاهیم و تدبر در قرآن« 

شامل تدبر در قرآن و مفاهیم قرآن و همچنین »نهج البالغه« شامل سواالت آزمون مهر ۱393، اردیبهشت ۱394 و آبان ۱394 تدارک 

دیده شده است.هدف از برگزاری آزمون واحد قرآنی، تقویت وحدت و انسجام برنامه ها و فعالیت های سازمان ها و نهادهای قرآنی،  استاندارد 

سازی و جهت دهی آموزش های قرآن و عترت در موسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور و به روزرسانی و تکمیل بانک جامع اطالعات قرآن کشور 

در رشته های مختلف آموزش قرآن و عترت عنوان شده است. این دوره از آزمون ها برای گروه های مختلف در همه سنین آزاد است و البته امسال 

به دلیل همکاری چند نهاد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در برگزاری آزمون و جلوگیری از موازی کاری، متقاضیان از گروه های  قرآن آموز، »مدیر 

موسسه قرآن و عترت« و »مربی قرآنی بقاع و امامزادگان« در این آزمون شرکت  می کنند.

آغاز نام نویسی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 

دفاع از قدس؛ وظیفه جهان اسالم با تأسی به سیره نبوی

کسی که در یک نماز، دست کم سه مرتبه شک کند، 

کثیرالشک نامیده می شود. چنین شخصی اگر در 

 اعتنا کند. خواه 
نماز شک کرد نباید به شــک خود

د یا در اجزای نماز. بر 
ک در رکعت های نماز باش

ش

این اساس در استفتائی از حضرت آیت ا...خامنه ای 

ی در تلفظ درست 
پرسیده شده است که اگر کســ

ذکرهای نماز بسیار شک می کند حکمش چیست؟ 

 درباره 
سوال: در نمازهایم خیلی شــکاک شده ام.

تلفظ صحیح کلمات همیشه دو دل هستم و همیشه 

در آخر، سجده سهو به جا می آورم. به خصوص در 

نمازهای ظهر و عصر که باید کلمات به آهســتگی 

. آیا در این نمازها 
تلفظ شود، بیشتر شــک می کنم

د شود، به وجوب 
ی از حروف بلن

اگر صدای ادای بعض

اخفات در نماز ضرری نمی زند؟

د اعتنا نمی  کند 
ب: کثیرالشــک به شــک خو

جوا

ـاز را طبق 
ور متعارف قرائت نمـ

و همین که به طــ

ت و رعایت 
لسان اهل زبان عربی بخوانید کافی اس

ت و موارد سجده  سهو 
محسنات تجویدی الزم نیس

موارد مشخصی اســت که در رســاله های عملیه  

ت و در نمازهای اخفاتیه همین که در 
مذکور اســ

ســوره، صدا بدون جوهر باشد، 
حال ادای حمد و 

صحیح است.

ن و معارف سیما، 
»انعکاس« برنامه ای است مشترک میان شــبکه قرآ

خبرگزاری ایکنا که نگاهی 
رکز تولیدات چند رسانه ای قرآنی)مبین( و 

م

ن و معارف خواهد داشت.
حوزه قرآ

خبار در 
به آخرین ا

ــا و رویدادهای قرآنی و 
ش؛ در این برنامه آخرین خبره

ن گــزار
بنا بر ای

شور و همچنین اخبار حوزه 
معارفی، تحلیل های جامعه قرآنی و دینی ک

خبرگزاری ایکنا به صورت روزانه و لحظه به  لحظه تولید 
بین الملل که در 

می شود، در استودیو مبین جهاد دانشــگاهی به صورت تصویری ضبط 

ن و معارف 
س از مراحل تدوین، با فاصله کوتاهی به شبکه قرآ

شــده و پ

سیما ارسال و از این شبکه پخش می شود.

در دو باکس پنج دقیقه ای طی ساعات ۱5:5۰ 
»انعکاس« در حال حاضر 

ســتقبال جامعه قرآنی و 
و ۱8:45 دقیقه پخش می شود که باتوجه به ا

شور از این رویکرد جدید، امکان افزایش آیتم های این 
فضای رسانه ای ک

خبرگزاری 
ش ویژه عکس های قرآنی تولید شده در 

ه و افزایش بخ
برنام

ود دارد.
کنا نیز وج

ای

با هدف تحلیل رویدادهای قرآنی کشور،

»انعکاس« روی آنتن شبکه قرآن می رود

احکام

فتونکته

شک درتلفظ صحیح کلمات نماز

دولت در الیحه بودجه سال۱39۷ که از سوی رییس جمهور به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شــد، 4۰ میلیارد تومان برای منشور توسعه 

فرهنگ قرآنی پیشنهاد داد که در مقایسه با اعتبار تخصیص یافته سال 

96، 6۰ درصد کاهش یافته است .کاهش 6۰ درصدی بودجه قرآنی در 

حالی صورت می گیرد که به گفته رییس فراکسیون قرآن، عترت و نماز 

مجلس شورای اسالمی بودجه اختصاص یافته به فعالیت های قرآنی 

در سال 96 از سوی دولت هنوز پرداخت نشده است.  

کاهش بودجه در شأن نظام اسالمی نیست

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشــکل های مردمی، فرهنگی قرآن 

و عترت اســتان اصفهان در واکنش به خبر کاهش بودجه قرآنی در

 
 گفت و گو بــا زاینده رود می گوید: بودجه های قرآنی در ســال های 

اخیر هر سال کاهش چشمگیری پیدا کرده است و با وجود وعده های 

مسئوالن این اعتبارات تحقق پیدا نمی کند. سیدمحمد جعفر پروانیان 

می افزاید: سوالی که از سوی دغدغه مندان به قرآن مطرح می شود این 

است که چرا باید در جامعه ای که مزین به اسالم است سهم اختصاصی 

به قرآن کریم و فعالیت های قرآنی اندک باشد؟ در حالی که معتقدیم 

قرآن، کتاب سعادت و رستگاری است.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی، فرهنگی قرآن و 

عترت استان اصفهان ادامه می دهد: اگر ما خواهان حل شدن جرائم، 

نابه سامانی ها و تخلفات اخالقی و دینی در جامعه هستیم باید بدانیم 

مسئولیت راهنمایی و هدایت جامعه در مسیر صحیح تنها از عهده قرآن 

و معارف قرآنی بر می آید. از این رو باید مسئوالن بودجه های حمایتی 

فعالیت های قرآنی را به درستی و عادالنه و منصفانه اختصاص دهند 

که در شأن نظام اسالمی باشد.

پروانیان عدم اطالع رسانی درست به مسئوالن در باب فعالیت هایی که 

توسط موسسات و عالقه مندان به قرآن صورت می گیرد را از عواملی 

دانســت که در کاهش بودجه قرآنی دخالت دارد و  از فعاالن قرآنی 

خواست تا از موازی کاری ها در فعالیت های قرآنی خودداری کرده و با 

هماهنگی با متولیان قرآنی در سطح جامعه که امروزه در کنار یکدیگر 

قراردارند پیگیر این مسئله از سوی نمایندگان مجلس باشند.  

درباره قرآن، عدالت در نظر گرفته شود

استاد پیشکســوت قرائت قرآن نیز در گفت وگو با زاینده رود با اشاره 

به اینکه موضــوع حائز اهمیت در فعالیت هــای قرآنی، بحث بودجه 

است، می گوید: نمی توانیم بدون در نظر گرفتن بودجه انتظار داشته 

باشیم که معارف قرآنی در سطح جامعه پیدا شود.سید ناصر رضوی

 
 می افزاید: طبق فرمایش امام)ره( و رهبری برای رشد نسل آینده  در 

سایه قرآن، شایسته است که سیاست های اتخاذی بر اساس قرآن باشد  

و بایدبگوییم قرآن هم مثل عرصه های هنر، موسیقی، ورزش و... سهم 

خود را نیاز دارد و این وظیفه جامعه مسلمین و جامعه قرآنی است که 

در راه قرآن پویا و فعال باشند.

رییس موسسه قرآنی دارالهدی ادامه می دهد: در شأن نظام اسالمی، 

قرآنی و مردم قرآنی آن نیســت که بودجه فعالیت های قرآنی نادیده 

گرفته شــود، بلکه باید در راه قرآن عدالت در نظر گرفته شــده که 

شرمنده قرآن نشــویم.رضوی نبود ســازماندهی متمرکز قرآنی به 

طوری  که واقعا تصمیمات آن توام با ضمانت اجرا و در نظر گرفتن همه 

جوانب قضیه باشد را مهم ترین مشکل کشور در رابطه با بودجه قرآنی 

می داند و ادامه می دهد: متاسفانه حتی همان بودجه ای که به قرآن 

تعلق می گیرد درست هزینه نمی شود این به خاطر این مسئله است 

که سیستم نظارت و ارزشیابی در کشور ضعیف است. گاهی اعتبار به 

دستگاه اجرایی می رود، اما دیگر کسی کاری ندارد که افراد با این اعتبار 

چه می کنند؟ آیا مطابق استاندارد هزینه شده است یا خیر؟ اگر هزینه 

نشده، علت آن چه بوده است؟ این مراقبت ها در اقتصاد سیاست، حوزه 

فرهنگ و... ضعیف است. باید ضعف این حوزه را برطرف و ارزشیابی را 

تقویت کرد. وقتی من به عنوان یک انسان احساس کنم به صورت جدی 

از من مراقبت می شود؛ حواسم را جمع می کنم اما اگر احساس کنم 

می توانم هر کار دلم بخواهد انجام دهم، مواردی از دستم در می رود.

استاد پیشکسوت قرآنی خاطر نشان می کند: حرکت در مسیر قرآن 

نیازمند وجود افرادی با دغدغه های قرآنی است که این متاسفانه در 

کشور ما دیده نمی شود، نه قانون گذاری صحیحی دراین مسئله وجود 

دارد و نه نظارت و تا افراد دغدغه مند به قرآن نداشته باشیم باید منتظر 

کاهش بودجه قرآنی در کشور باشیم.

نبود قانون گذاری صحیح و نظارت بر ار گان های اجرایی در حالی از 

سوی فعاالن قرآنی به عنوان مشکالت  بودجه قرآنی مطرح می شود 

که رییس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسالمی معتقد 

است پیگیری های الزم ازسوی نمایندگان صورت می گیرد ولی وجود 

نابسامانی های فراوان در دولت سبب شده است تا نمایندگان نسبت به 

عملی شدن اصالحات که درالیحه بودجه صورت می گیرد، اطمینان 

نداشته باشند. 

حجت االسالم نصرا... پژمان فردر گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 

مدعی شده بود که دولت در هر موردی که خود مصلحت بداند بودجه 

را پرداخت می کند. 
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ویژه 

)دین و اندیشه(

کارشناسان در گفت و گو با »زاینده رود«  از علل کاهش بودجه قرآنی کشور  گفتند:

مسئوالِن دغدغه مند قرآنی نداریم
دفاع از قدس؛ وظیفه جهان اسالم با تأسی به سیره نبوی

آغاز نام نویسی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان: 

3 استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب، 
بیش از 57 درصد صرفه اقتصادی دارد

جلب مشارکت مردمی از 
اهداف مدیریت شهری است

11

 حمله خونین افراد شرور 
به پلیس در اصفهان

8

مشارکت بانوان اصفهانی در اقتصاد، 
بیشتر از میانگین کشوری است

11

شهردار اصفهان در دیدار با وزیر اسبق 
مسکن و شهرسازی:
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان در نشست خود با اصحاب رســانه به مناسبت هفته پژوهش، در  تشریح فعالیت های پژوهشی 
دانشگاه طی سال های اخیر، کل بودجه های پژوهشی دانشگاه اصفهان در سال ٩۶ را ٢۶ میلیارد تومان اعالم کرد و از راه اندازی ۴ مرکز 

جدید پژوهش محور، 300 طرح پژوهشی در حال اجرا و انعقاد قرارداد در ۵0  طرح کالن در سال جاری خبر داد.
امیر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، شعار امسال را »پژوهش تقاضا محور، تجاری سازی فناوری« عنوان کرد و با اشاره 
به نقش پژوهش در رشد و توسعه، کسب رتبه های برتر علمی را نتیجه ارتقای کمیت تولید در برون داده ها و مقاالت پژوهشی دانست و 
گفت: در سنجش کیفیت آثار، رتبه خوبی نداریم.  وی با اشــاره به تالش هایی که از سال ٩٢  برای هدفمند کردن پژوهش ها انجام شده 
است، نقش اساتید به عنوان شرط اولیه در نخبه پروری را بیان کرد و پاسخگو نبودن اعضای هیئت علمی به نیازهای پژوهشی را به دلیل 
سیاست گذاری نادرست و انتظارات غیر منطقی از اســاتید خواند. وی با ابراز تاسف از روند مدرک گرایی و گسترش بی رویه دانشگاه ها، 
آن را نوعی ابتذال توصیف کرد و ارائه پژوهش ها و مقاالت اجباری صرفا برای اخذ مدرک را فاقد کیفیت خواند. وی اظهار کرد: پراکنده 
کاری اعضای هیئت علمی، مانع از ارتقای اطالعات علمی آنها در قالب نقشه های راه تحقیقاتی و علمی، مبتنی بر نیازهای پژوهشی کشور 

و نیازهای صنعتی جامعه شده است. 
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان با ابراز افتخار از اینکه در ســال ٢0١٧، ٧۵ مقاله از کشور ما، جزو مقاالت برتر جهان هستند، از اولویت 
بخشی به نیازهای پژوهشی در سیاست گذاری های جدید خبر داد و افزود: در موضوعاتی مثل محیط زیست، آب، ارتقای تصفیه خانه ها و 
آلودگی هوا، پژوهش هایی انجام شده و هشدارهایی به مراکز ذی ربط  داده ایم. رحیمی به راه اندازی ۴ مرکز پژوهشی تقاضا محور با عنوان 
پژوهشکده رستا برای بررسی موضوعات اجتماعی، پژوهشکده خیر ماندگار در امور خیر، پژوهش در عرصه اپتیک و لیزر و در حوزه امنیت 
پژوهی اشاره کرد و از ٨ مرکز پژوهشی موفق علوم جغرافیا، انرژی، مدیریت، محیط زیست، پژوهشکده اقتصاد، مرکز پژوهش روان شناسی 
سازمانی و صنعتی، مرکز مهندسی فرآیند در حوزه نفت و گاز نام برد و بیان کرد: در بحث آسیب شناسی عملکرد پژوهشی دانشکده ها و 
بررسی نقاط ضعف و قوت آنها، هر رشته را متناسب با مقتضیات مربوطه، ارزیابی کرده ایم. وی از 300 طرح پژوهشی در حال اجرا و انعقاد 
قرارداد برای ۵0 طرح کالن خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال به انعقاد ١00 طرح پژوهشی برسیم. رحیمی با تاکید بر نقش 
بودجه  در تولید علم، رشد بودجه پژوهشی دانشگاه در سال های اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به سرمایه گذاری ٢و نیم میلیارد 
تومانی در سال جاری، گفت: تا پایان سال، ٨ میلیارد تومان به خرید تجهیزات اخنصاص می دهیم. امیر رحیمی در ادامه، به  سه برابر شدن 
اعزام با فرصت های مطالعاتی پرداخت و از سیاست های تشویقی دانشگاه اصفهان برای اعزام دانشجویان  خبر داد. وی یادآور شد: روز ٢٧ 
آذر ماه در همایشی با محوریت پژوهش، از پژوهشگران و فناوران برجسته و تولید کنندگان برتر علم و همین طور کسانی که در حوزه های 

صنعت وعلم، نشر کتاب و امور بین الملل فعال بوده اند، تجلیل می شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان:

دانشگاه اصفهان، متولی انجام 300 طرح پژوهشی در سال جاری است

فرزانه افسرطه
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 چند روز پیش بود که بوریس جانســون، وزیر امــور خارجه انگلیس برای
 گفت وگو با مقامات ارشد ایرانی به ایران سفر کرد. جانسون در سفر دو روزه 
خود به ایران با مقاماتی همچون رییس جمهــور و وزیر امور خارجه ایران 
دیدار و گفت وگو کرد، اما این ســفر مقام انگلیسی با حواشی زیادی همراه 
بود که در رسانه ها بازتاب فراوانی داشت؛ یکی از حاشیه های سفر جانسون 
به همراه هیئت همراه، نوع پوشش لباس و رفتار دیپلماتیک برای دیدار با 
مقامات ایرانی بود؛ چرا که نه تنها  بوریس جانسون بلکه خانم های تیم همراه 
او از پوشش نامناسبی برخوردار بودند که حتی محمد جواد ظریف، وزیر امور 

خارجه ایران نسبت به حجاب یک از بانوان این تیم هشدار داد که عکس و 
ویدئوی این حرکت ظریف هم در رسانه ها بازتاب پیدا کرد.

 محسن نصری، کارشــناس و مدرس علوم سیاســی طی گفت و گویی با
 زاینده رود درباره سفر بوریس جانســون به ایران و حواشی این سفر اظهار 
کرد:  در میان همه ملت های دنیا، انگلیسی ها در چند ساله اخیر حرکت های 

استعماری فراوانی از خود بروز داده اند.
بی توجهی تیم جانسون در رعایت رفتارهای دیپلماتیک  

این کارشناس و مدرس علوم سیاسی گفت: در ســفر دو روزه جانسون به 

ایران مشاهده شد که این تیم انگلیسی کوچک ترین و کمترین رفتارهای 
دیپلماتیک را رعایت نکردند و زیرپا گذاشتند؛ امروزه یک دانشجوی روابط 
بین الملل به خوبی می داند که در روابط بین مسئوالن، دیپلمات ها، سفرا، 
وزرا و رییس جمهور یک سری رفتارها و پرتکل هایی وجود دارد، همین که 
چه کسی زودتر قدم بردارد، چه لباسی با چه رنگ و شمایلی بپوشد پیام های 
مختلفی دارد. اینکه وزیر خارجه انگلیس با این وضع و قیافه به دیدار مقامات 
ایران بیاید و حتی مطالباتی مانند حمایت از یک جاسوس به نام خانم زاغری 
داشته باشد که علیه ملت ایران جاسوسی و توطئه کرده است؛ پاسخ و برخورد 

قدرتمندانه مسئوالن ایرانی را می طلبد.
ماجرای رفتار دیپلماتیک رهبر انقالب در دیدار با قذافی

نصری ادامه داد: مسئوالن نباید اجازه دهند که یک تیم انگلیسی این رفتارها 
را با ایران داشته باشــند و در عرصه بین المللی، سیاست خارجه ایران را به 
نوعی زیر سوال ببرند. سیره امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب در سیاست 
خارجه برای ما بسیار گویاست.وی درباره رفتار دیپلماتیک و بین الملل رهبر 
معظم انقالب گفت: رهبر انقالب در چندین سال پیش زمانی که  قرار بود با 
قذافی رهبر آن زمان لیبی دیدار داشته باشند، قذافی در چادری نشسته بود و 
درب چادر را پایین گرفته بودند که آیت ا... خامنه ای برای ورود به درون چادر 
خم شوند، رهبر انقالب نه تنها برای ورود خم نمی شوند بلکه برای حفظ عزت 
کشور با عصای خود درب چادر را به باال پرتاب می کنند و وارد می شوند. این 

تنها یک داستان از اقتدار ما در دیدارهای دیپلماتیک و خارجی بوده است.
توقع مردم برای پاسخ در برابر بی ادبی های دیپلماتیک

وی در پایان، این نوع رفتار دیپلماتیــک را درس عبرتی برای جامعه ایرانی 
 دانست تاکید کرد: مسئوالن ما امروز باید عزت جامعه اسالمی و ایرانی را با

 7 هزار سال تمدن و 40 سال ایستادگی در برابر زورگویی حفظ کنند. 

این حواشــی در حالی اتفاق افتاد که حمید بعیدی نژاد، ســفیر جمهوری 
اسالمی ایران در انگلیس می گوید: سال هاست که مقامی از کشور انگلیس به 
این شکل به ایران نیامده است؛ سفر جانسون به ایران شاید بازده خوبی داشته 
باشد، اما این نوع رفتار دیپلماتیک می تواند برای مقامات ما درس عبرتی باشد 

تا بیش از پیش به حفظ عزت ایرانی توجه کنند. 

 شهادت چهار فلسطینی
 به دست نظامیان صهیونیست 

وزارت بهداشــت فلســطین اعالم کــرد که در 
پی درگیــری میــان فلســطینیان و نظامیان 
صهیونیست از پنجشــنبه گذشته تاکنون چهار 
فلســطینی شــهید و یکهزار و 632 نفر زخمی 

شده اند.
در پی اقدام رییس جمهــوری آمریکا مبنی بر 
اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، 
کرانــه باختــری، قــدس و نــوار غزه شــاهد 
درگیری های شدید میان فلســطینیان ساکن 

این مناطق و نظامیان صهیونیست بوده است.

تظاهرات در پایتخت مغرب 
علیه اقدام اخیر ترامپ 

ده ها هزار نفر از معترضان بــه تصمیم »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریــکا در اعالم قدس 
به عنــوان پایتخت رژیــم صهیونیســتی روز 
 یکشــنبه در »رباط« پایتخت مغرب تظاهرات

 برپا کردند.
شبکه »فرانس 24« در این زمینه گزارش کرد، 
جمعیت معترضان با به دست گرفتن پرچم های 
فلســطینیان، از میدان »باب الحد« به ســمت 

ساختمان پارلمان مغرب حرکت کردند.

 جدال لفظی نتانیاهو 
و اردوغان

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در واکنش به 
انتقادهای رییس جمهوری ترکیه، او را به حمایت 

از تروریسم متهم کرده است.
»ابراهیم کالن« ســخنگوی ریاســت جمهوری 
ترکیه، اظهارات »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
اســرائیل دربــاره »رجــب طیــب اردوغان« 
رییس جمهــوری این کشــور را محکــوم کرد.

ســخنگوی اردوغان تاکید کرد: »اسرائیل، که 
قوانین بین المللی را نادیــده می گیرد و اراضی 
ملت فلسطین را غصب و قطعنامه های سازمان 
ملل را به شکل سیستماتیک نقض می کند، باید 

به خاطر اقداماتش مواخذه شود.«

اردوغان:
 قدس را تقدیم دولت 
کودک کش نمی کنیم

رجب طیب اردوغان، رییــس جمهوری ترکیه 
گفت: قدس نور چشم مسلمانان است و آن را به 
دولت کودک کش قاتل، غارتگر و اشغالگر تقدیم 
نمی کنیم.اردوغان در شهر سیواس ترکیه افزود: 
برای دفاع از قدس تمــام امکانات خود را به کار 
خواهیم برد و حامی مظلومان باقی خواهیم ماند.

گوترش:
 عربستان و امارات به جنگ 
احمقانه در یمن پایان دهند

دبیرکل سازمان ملل از عربستان و امارات متحده 
عربی خواست که به »جنگ احمقانه در یمن« و 

محاصره این کشور پایان دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه؛ آنتونیو گوترش 
 دبیرکل ســازمان در گفت و گو با شبکه خبری 
ســی ان ان گفت: معتقدم این جنــگ )یمن( 
احمقانه بــوده و در تضــاد با منافع عربســتان 

سعودی و امارات است.

رفتارهای دیپلماتیکی که در سفر جانسون به ایران زیرپا گذاشته شد؛

مسئوالن پاسخگو باشند!

در سفر دو روزه جانسون به ایران ، مشاهده شد که این تیم انگلیسی کوچک ترین و کمترین رفتارهای دیپلماتیک را رعایت نکرده و همه را زیرپا 
گذاشته اند. در این میان مردم از مسئوالن توقع پاسخ به این بی ادبی ها را دارند.

هشدار ظریف به اروپا؛
 اشتباه گذشته را تکرار نکنید

وزیر خارجه ایران در یادداشــتی برای یک 
روزنامه آمریکایی به اروپا هشدار داد نباید با 
همراه شدن با دولت آمریکا در تضعیف برجام 

اشتباهات گذشته را تکرار کنند.
»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران در 
یادداشــتی برای روزنامه »نیویورک تایمز«  
با اشــاره به بدعهدی های آمریکا در گذشته 
و همراهی کشــورهای اروپایی پس از اقدام 
داوطلبانه ایران در توقف غنی سازی هسته ای 
به عنوان یک اقدام اعتمادســاز، اعالم کرد 
امیدوار است اروپا این بار اشتباه گذشته خود 

را تکرار نکند و با آمریکا همراه نشود.

سخنگوی وزارت کشور:
»ناجا«متولی برخورد با 

سرقت و اراذل و اوباش  است
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور 
به اظهارات اخیر فرمانده سپاه محمد رسول 
ا...)ص( تهران بزرگ مبنی بر احصای حدود 
23 نوع آسیب اجتماعی از سوی بسیج و سپاه 
و همچنین ایجاد گشت های جلوگیری از وقوع 
سرقت و برخورد با اراذل و اوباش واکنش نشان 
داد.سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه 
متولی این موضوع مطابــق قانون و مصوبات 
شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است، 
گفت: به صورت کلی راهکارهای قانونی پیش 
بینی شده که هر یک از دستگاه هاوظیفه انجام 
برنامه های شورای اجتماعی کشور در خصوص 
مبارزه با آســیب های اجتماعــی را دارند.در 
بررسی که من داشتم، تاکنون نیروی انتظامی 
تهران از هیچ دســتگاهی درخواست کمک 
و یا مشــارکت برای مبارزه با ایــن موضوع را 

نداشته است.

  ادعاهای سفیر آمریکا 
در عراق درباره ایران

ســفیر آمریکا در عراق بر این باور است که 
ایاالت متحده به دنبال مقابله با نفوذ ایران در 
عراق است و قصد دارد به دولت مرکزی بغداد 
برای حل و فصل منازعات و مشکالت با اقلیم 
کردستان کمک کند. اگالس سیلیمن، سفیر 
آمریکا در عراق در حالی که تروریست های 
داعش از همه ســرزمین های عراقی بیرون 
رانده شده اند و دولت عراق رسما پایان جنگ 
علیه این گروه تروریستی را اعالم کرده، گفت: 
واشنگتن تمرکز اصلی خود را بر حفظ صلح و 
بازسازی عراق قرار داده و نفوذ ایران در عراق 

را یک معضل می داند.

 چراغ سبز وزارت خارجه
 به موضوع نازنین زاغری

سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با موضوع 
نازنیــن زاغری، گفت: ســفر وزیــر خارجه 
انگلیس به تهران از قبل پیش بینی شده و این 
سفر به دعوت وزیر خارجه ایران صورت گرفته 
بود. خانم زاغری دو تابعیتی هســتند ولی از 
نظر ما ایشــان ایرانی بوده و از نظر سیستم 
قضائی ما ایشــان محکوم شــده اند و دوران 
محکومیت خود را طــی می کنند. وزیر امور 
خارجه نیز اعالم کرد که با توجه به مســائل 
انسان دوستانه موضوع این خانم را با مقامات 
ایرانی مطرح می کنند ولی این یک موضوع 

قضائی است.

الحاق یک فروندF- 27و 
یک بالگرد به ناوگان نداجا

همزمان بــا افتتاح فرودگاه ملی جاســک با 
 نام شهدای هفتم آذر، یک فروند هواپیمای 
F- 27 ) فرندشیپ( و یک فروند بالگرد پس 
از تعمیر اساســی به یگان هوادریای منطقه 

دوم دریایی جاسک ملحق شدند.

حجت االسالم علی سعیدی 
نماینده ولی فقیه در سپاه:

روحانیت

رییــس ســتادکل نیروهای مســلح بــا تبریک 
پیروزی های جبهه مقاومت در سراســر جهان به 
ویژه در عراق و سوریه، گفت: این پیروزی ها موجب 
بازگشت امنیت منطقه شد. وی در خصوص امنیت 
منطقه، اظهار داشــت: منطقه غرب آســیا یکی از 
مناطق ده گانه ژئوپلتیک جهان به حساب می آید 
و به عنوان با اهمیت ترین منطقه جهان است. بعد 
از جنگ جهانی دوم، ســه جبهه اســتراتژی میان 
شوروی و آمریکا مطرح بود، اما جنگ های اعراب و 

اسرائیل در این قلمرو اتفاق افتاد.
سرلشــکر باقری ادامه داد: با گذشت زمان مناطق 
دیگر اهمیت خود را از دســت دادند و غرب آسیا 
اهمیت بیشتری یافت. انقالب اسالمی ایران، جنگ 
تحمیلی و فروپاشــی شــوروی، بر اهمیت منطقه 
افزود و کسی در این شک ندارد که هرکس بر این 
منطقه تسلط داشته باشد قدرت برتر است. وی ادامه 
داد:ملت ایران برای دفاع از خود باید قدرتمند باشد 
و مهم ترین عامل قدرت توکل به خدا و فرمانبرداری 

از والیت فقیه است.

 بازگشت امنیت به منطقه 
با پیروزی جبهه مقاومت

رییس ستادکل نیروهای مسلح مطرح کرد:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

احترام نظامی جالب دختر 
لبنانی به سردار سلیمانی

»ناجا«متولی برخورد با سرقت و اراذل و اوباش  است

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسالم علی ســعیدی، نماینده ولی 
فقیه در ســپاه با اشــاره به اقدام شیطانی 
رییس جمهورآمریکا در به رسمیت شناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی 
صهیونیســتی گفت: تحوالت و پیامدهای 
ناشی از اقدام وقیحانه رییس جمهور آمریکا 
نشان داد ملت های مســلمان همچنان به 
بیت المقدس و قبله اول مسلمین حساسیت 

و غیرت شرعی دارند.
سعیدی تصریح کرد: این اقدام تحریک آمیز 
در واقع اعالم جنگ به جهان اسالم است و در 
صورتی که با پاسخ درخور از سوی ملت های 
مسلمان به ویژه فلسطینی ها به عنوان خط 
مقدم مقاومت ضدصهیونیستی مواجه نشود، 
بی تردید دامنه هدف گذاری های شیطانی 
آن به سایر کشورهای اســالمی به گونه ای 

پیچیده تر سرایت خواهد کرد.

 ترامپ
 اعالم جنگ کرده است

سعید باستانی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن:

پارلمان

جــالل جاللی زاده، فعــال سیاســی اصالح طلب 
درباره پیشــنهاد باهنر برای گفت وگو میان سران 
جریان های سیاسی کشور، بیان کرد: اگر جناح های 
مختلف قصد اداره یک کشــور براساس روش های 
مدیریتی جدید و مترقی را دارنــد، چاره ای جز به 

کارگیری همه نیروهای کشور نیست.
وی افزود: فکر و اندیشــه اصولگرایــی روز به روز 
کمرنگ تر می شــود. نســل جــوان مــا میانه ای 
 بــا اندیشــه های تندگرایانــه و اصولگرایانه ندارد
 در نتیجه کســانی کــه در این جریان هســتند 
خودشــان به این نتیجه رســیده اند که در جامعه 

حضور سایر جریان ها الزم است.
 اصولگرایان ناچارهســتند میدان را بازتر بگذارند 
تا دیگر نیروهایی کــه در جنگ و حفظ نظام نقش 
داشــته اند، حضور پیدا کنند چــون بدون حضور 
آنها اصولگرایان قــدرت اداره کشــور را نخواهند 
 داشت و بدون داشتن برنامه و مدیریت صحیح در 
 خــارج و داخــل بــا مشــکالت جــدی مواجه 

خواهند شد.

نسل جوان با اندیشه های 
اصولگرایانه میانه ای ندارد

فعال سیاسی اصالح طلب:

دیدگاه

سعید باستانی گفت: پیشــنهاد دولت برای 
افزایش عوارض خــروج از کشــور از 7۵ به 
220، 330 و 440 هزار تومان به ازای تعداد 
سفرها مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار 
می گیرد. وی گفت: تعداد مســافران ایرانی 
که در طول ســال برای ســفرهای زیارتی و 
تفریحی از کشــور خارج می شوند بالغ بر ۱0 
میلیون نفر است، اما آمار دقیقی وجود ندارد 
که گفته شود چه میزان از این سفرها سفرهای 
تفریحی است.اگر اســتدالل دولتمردان این 
باشد که هموطنانی که به خارج از کشور سفر 
می کنند، درآمد باالیی دارند پس باید هزینه 
»خوش گذرانیشان« را هم بپردازند. باید گفت 
وقتی مشــخص نیســت چه میزان از سفرها 
سفرهای تفریحی است چرا باید آحاد مردم را 
درگیر تصمیمی کرد که موجب مضاعف شدن 

فشار اقتصادی بر مردم می شود؟

افزایش عوارض خروج از 
کشور را نمی پذیریم

پیشخوان

بین الملل

وب سایت zerohedge در گزارشــی به نقل از منابع آگاه خود 
نوشته، سردار ســلیمانی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به تازگی پیامی هشدارآمیز به فرمانده نیروهای 

آمریکایی در سوریه ارسال کرده  است.
به ادعای این وب سایت، سردار ســلیمانی به فرمانده آمریکایی 
توصیه کرده همه نیروهای نظامی آمریکا تا آخرین ســرباز را از 

سوریه خارج کند، در غیر این صورت »درهای جهنم به روی آنها 
باز خواهد شد.« این وب سایت مدعی است که سردار سلیمانی به 
افسر روسیه گفته است:»پیغام من به فرمانده نظامی آمریکا این 
است:هنگامی که نبرد با گروه داعش به پایان برسد، حضور هیچ 
سرباز آمریکایی در سوریه تحمل نخواهد شد. توصیه من به شما 
این است که به اراده خود سوریه را ترک کنید وگرنه با زور مجبور 

به این کار خواهید شد«.
ســردار ســلیمانی به این مقام نظامی روســیه تاکید کرده که 
آمریکایی ها را از رویکرد ایران نســبت به حضور آنها در ســوریه 
مطلع کند؛ اگر آمریکایی ها تصمیم به حضور در شــمال  شرقی 
سوریه داشــته باشــند، با آنها همانند نیروهای اشــغالگر رفتار 

خواهد شد.

هشدار جدی سردار سلیمانی به فرمانده آمریکایی در سوریه:
درهای جهنم به روی آمریکایی ها باز خواهد شد

 اقتدای کاپیتان تیم 
ملی کشتی امید ایران به 

»پوریای ولی«

شــاهدان عینی در تماس های مکرر اینترنتی 
و تلفنی بــا کیهان از برهنه کردن و بازداشــت 
مسافران ایرانی توسط ماموران فرودگاه بلگراد 
صربستان خبر دادند. براساس گزارش شاهدان 
عینی؛ ماموران فرودگاه بلگراد صربستان پس از 

ورود ایرانیان به این فرودگاه، آنها را بازداشت کرده و زن و مرد را در حضور یکدیگر و سایر 
مسافران آن فرودگاه برهنه و تحت بازرسی بدنی قرار دادند!بی مسئولیتی سفارت ایران در 
صربستان به عنوان ذی صالح ترین مرجع برای پیگیری چنین هتک حرمتی محل ابهام و سوال 
است چراکه تماس این افراد با سفارت ایران در صربستان نیز متأسفانه نتیجه ای در پی نداشته 
است. بنابر اظهارات، شخصی که تلفن سفارت را جواب داده، در ابتدا خود را مستخدم سپس 
منشی و کارمند و... معرفی کرده و اعالم کرده که در این موضوع قادر به انجام اقدامی نیست!

محمودصادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی در رابطه با تحرکات اخیر احمدی نژاد اظهار کرد: 
طبیعی است زمانی که فردی با دوپینگ به عرصه سیاست 
وارد شود و ره برایش باز باشد، هر اقدام غیرمعقولی را انجام 
دهد، با انجام اقدامات مخرب و بســتن فضا به گونه ای که 

هرگونه نقدی از او به عنوان خط قرمز اعالم شود، دچار نوعی توهم قدرت شده و تبدیل به کسی می شود که 
در زمان مسئولیتش می گوید، خط قرمز من، کابینه من اســت و اجازه نمی دهد به تخلفات اعضای کابینه او 
رسیدگی شود. از این رو احمدی نژاد در حالی که دیگر رییس جمهور نیست هنوز خود را رییس جمهور فرض 
می کند. من در سایت او می بینم زمانی که او قصد سفر به شهری دارد می گویند رییس جمهور به مشهد می رود. 
احمدی نژاد مثل بچه لوسی که مجال هرکاری پیدا کرده و نوعی توهم قدرت دارد که  این مسائل خروجی آن 
سیاست هاست. اکنون نیز انتقاد احمدی نژاد از برخی قوا به قصد انگیزه های اصالحی نبوده بلکه عمدتا برای 

فرار از پاسخگویی است.

»کیهان« مدعی شد:

برهنه کردن ایرانیان 
درفرودگاه  بلگراد 

نماینده مردم تهران در مجلس:

  احمدی نژاد
توهم قدرت دارد

 رهبر معظم انقالب از 
علیرضا کریمی قدردانی 

کردند؛ نگین پهلوانی

دســت هــای خالی 
جانسون

 برای همه چالش های 
کشور برنامه داریم

 سه ســناریو حذفی 
برای یارانه نقدی
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سهم 1600 میلیاردی اصفهان  در طرح اشتغال فراگیر
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

در شهر

فرماندار می گوید رقم تصویب شده 
برای استان اصفهان جهت اشتغال 

فراگیر، رقم قابل توجهی است؛
1600 میلیارد تومان!

فرماندار اصفهان گفت: بحث های پرورش ماهی، 
قارچ و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی باید 
مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که کشاورزی های سنتی 
دیگر قابل اجرا نیست.احمد رضوانی اظهار کرد: 
استان و شهرستان همانند کشور با چند مشکل 
اعتیاد، خشکسالی، مشکالت زیست محیطی و 
آلودگی هوا و در رأس همه این مشــکالت، عدم 
اشتغال و بیکاری مواجه است.وی بیان کرد: 20 
هزار میلیارد تومان در کشور برای اشتغال فراگیر 
تصویب و ابالغ شده که سهم استان اصفهان هزار و 
600 میلیارد تومان است و رقم قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: در عین حال از بانک ها درخواست 
می کنم در طرح های اشتغال فراگیر و ثابت، کمک 
حال باشند و اگر طرح هایی، اشتغال زایی و قابلیت 
اجرا دارد، اما در مسیر آن مشکالتی وجود دارد به 
استانداری معرفی شــوند تا انجام امور مربوط به 

آنها تسهیل شود.

 استرداد 1۲ میلیارد ارز
 به بانک شاکی در اصفهان

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
صدور حکم به اســترداد ۱2 میلیارد ریال ارز به 
بانک شاکی خبر داد.غالمرضا صالحی، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان اصفهــان گفت: وارد 
کننده ساعت مچی با شــکایت مدیریت شعب 
یکی از بانک های استان به شعبه ششم تعزیرات 

حکومتی احضار شد.
وی خاطرنشان کرد: شعبه مذکور، متهم پرونده را 
برای عدم ایفای تعهدات ارزی به استرداد عین ارز 
موضوع اعتبار به مبلغ یک میلیون و 20۴ هزار و 
200 درهم امارات معادل ۱2 میلیارد ریال در حق 
بانک شــاکی و تعلیق کارت بازرگانی این فرد به 

مدت یک سال محکوم کرد.

بازار

دستگاه زمین شوی

نصب صندوق های الکترونیکی 
در راستای شفافیت اقتصادی

مدیرکل مالیاتی استان اصفهان گفت: در راستای 
شفافیت اقتصادی صندوق های الکترونیکی فروش 
در کلیه واحدهای صنفی از سوی دولت نصب خواهد 
شد. مراد امیری اظهار داشت: صادرکنندگان طال و 
جواهر می توانند ظرف یک مــاه از صادرات کاالی 
خود، مالیات بر ارزش افــزوده پرداختی را دریافت 
کنند. وی تاکید کرد: در موضوع استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده کوچک ترین مشکلی وجود ندارد و این 
در شرایطی است که تکالیف مالیاتی صادرکننده و 
تولید کننده به درستی انجام شده باشد. وی افزود: 
واحدهای صنفی و تولیدی طال و جواهرات چنانچه 
براســاس ماده ۱۳2 قانون مالیات های مستقیم، 
اظهارنامه و دفاتر قانونی را به موقع ارائه دهند، می 
توانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. امیری، 
از ادغام پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد 

مؤدیان در استان اصفهان خبر داد.

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف:
بازار فرش در کما قرار دارد

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان 
در توصیف وضعیت بازار گفت: بــازار فرش در کما 
قرار دارد.محمود دایی بابیــان اینکه خرید فرش و 
صادرات هر دو در حالت رکود و سکون به سر می برند 
یادآور شد: به طورمعمول ۸0 درصد فرش اصفهان 
صادر می شود، اما در حال حاضر خریدار برای فرش 
دستباف اصفهان بسیار کاهش پیداکرده و صادراتی 
هم در کار نیست. وی با اشاره به تعطیلی بسیاری از 
حجره ها و فروشــگاه های فرش ادامه داد: متاسفانه 
بسیاری از فروشندگان فرش دستباف دچار مشکالت 

اقتصادی شده و به مرور تغییر شغل می دهند. 

برگزاری نمایشگاه تخصصی 
آب و تاسیسات آبفا در اصفهان

هشتمین نمایشــگاه تخصصی آب و تاسیسات آب 
و فاضالب، از امروز تا 2۴ آذر ماه در محل نمایشگاه 
های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار می شــود.در این دوره ۳۴ مشارکت کننده 
از اســتان های اصفهان، تهران، فارس، خوزستان، 
قزوین و آذربایجان شرقی، در زمینه تولید و عرضه 
انواع شیرآالت صنعتی، پمپ های صنعتی و اتصاالت 
مرتبط و مخازن حضور یافته اند؛همچنین در این 
تاریخ، نمایشگاه ملزومات روشنایی، لوستر و تزئینات 
داخلی با حضور 2۷ مشارکت کننده از استان های 
اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی در محل نمایشگاه 
های استان برگزار خواهد شد.در این نمایشگاه انواع 
لوســتر و چراغ های روشــنایی، ملزومات و اقالم 
مربوط به تزئینات داخلی و دکوراسیون منزل، آینه 
و شمعدان، وسایل دکوری و تزئینی ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران سازمان 
راهداری خبر داد:

خرید60 دستگاه نمک پاش 
هوشمند ساخت داخل

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین آالت 
ســازمان راهداری، از خرید 60 دستگاه نمک پاش 
هوشــمند طبــق اســتانداردهای بین المللی از 
تولیدکننــدگان داخلی خبــر داد.داریوش نصر با 
اشاره به در پیش بودن راهداری زمستانی و اقدامات 
دفتر مدیریــت بحران و تجهیز ماشــین آالت این 
سازمان برای ســال جاری، تصریح کرد: در بخش 
تجهیزات، امکانــات ما برای راهداری زمســتانی 
بسیار مهم است؛ زیرا به میزان مورد نیاز از گذشته، 
تجهیزات و ماشین آالت وجود داشته است و امسال 
نیز به امکانات موجود، تجهیزات نویی که همگام با 
پیشرفت های نوین فناوری در کشورهای پیشرفته 
است، اضافه می شــود. عالوه بر این همه راهداران 
آماده هستند تا یک زمســتان خوب را شروع کرده 

و مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: عدم بارندگی 
مناســب در فصل پاییز می تواند بحران کم آبی را در اصفهان تشدید 
کند؛ بنابراین مدیریت مصرف تنها راه غلبه بــر تنش آبی در اصفهان 
است. هاشــم امینی با بیان اینکه مدیریت مصرف و کاهش آب بدون 
درآمد از جمله راهکارهای غلبه بر بحران کم آبی اســت عنوان کرد: در 
سال های اخیر شرکت آبفای استان اصفهان با تدابیری که در زمینه های 
فرهنگی، فنی و مهندسی اعمال کرد، توانســت مصرف سرانه آب در 
اصفهان را نسبت به میانگین کشور پایین آورد؛ به طوری که هم اکنون 
مصرف ســرانه آب خانگی در اصفهان به حدود ۱50 لیتر در شــبانه 
روزرســیده که این رقم نسبت به میانگین کشــور کمتر است. این در 
 حالی است که ســرانه مصرف آب در افق طرح سال ۱۴00 در اصفهان،
 به ۱۱5 لیتر به ازای هر نفر در طول شبانه روز درنظر گرفته شده است.

وی نصب لوازم کاهنده مصرف آب را از جمله راه های مدیریت مصرف 
آب برشمرد و خاطرنشــان کرد: نصب لوازم کاهنده مصرف آب به ویژه 
در اماکن عمومی، ارگان ها، ســازمان ها، هتل ها، مراکز درمانی، مراکز 
آموزشی و دســتگاه های نظامی بسیار ضروری اســت که طبق ابالغ 
استانداری در بهمن ماه سال 9۳ تمامی ارگان ها، مراکز آموزشی از جمله 
دانشــگاه ها و مدارس، مراکز نظامی، مراکز درمانی ملزم به نصب لوازم 

کاهنده مصرف آب و نصب مخزن استراتژیک آب شدند.
امینی به تاثیر لوازم کاهنده در کاهش مصرف آب اشاره و تصریح کرد: 
طبق اجرای پایلوت تحقیقاتی از 26 مشترک خانگی در شهر اصفهان که 
در آن تمام لوازم آب بخش داخلــی با لوازم کاهنده مصرف آب تعویض 
شد، مصرف آب این مشترکین حدود ۱0 الی ۴5 درصد کاهش یافت به 
گونه ای که می توان گفت به طور متوسط کاهش ۳0 درصدی مصرف 

آب را به همراه داشت.
هاشــم امینی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب مراکز درمانی و ادارات 
و مراکز آموزشی از اهمیت بســزایی برخوردار بوده است بیان داشت: 

به منظور مدیریت مصرف آب ادارات و مراکز درمانی، آموزشی، پایش 
میزان مصرف آب این مراکز در دســتور کار قرار گرفت به طوری که با 
پایش بیش از ۴25 مرکــز اداری بیش از ۱50 اداره در شــهر اصفهان 
تجهیز به لــوازم کاهنده مصرف آب شــدند. مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان شناســایی مشــترکین پرمصرف را یکی 
از راه هــای اعمال مدیریت مصرف برشــمرد و عنوان کــرد: به منظور 
جلوگیری از مصرف بی رویه آب، بررســی مصارف طبقات صفر تا پنج 
در اصفهان با بیش از ۱0 واحد مســکونی، پایش مشترکین با مصارف 
بیش از ۱00 مترمکعب در یک دوره، بررســی انشــعاب اســتخرها 
و کارواش هــا و ... صورت گرفت که خوشــبختانه این امــر در نهایت 
 کاهش ۱۸/5 درصد مصرف آب مشــترکین باالتر از الگوی مصرف را 

به دنبال داشت.
امینی با تاکید بر استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب گفت: براساس 
برآوردهای صورت گرفته می توان گفت استفاده از لوازم کاهنده مصرف 
بیش از 5۷ درصد صرفه اقتصادی دارد زیرا به جای سرمایه گذاری در 
مدیریت عرضه )تامین آب( و حفر چاه های جدید و ساخت تصفیه آب با 
هزینه کردن در این بخش عالوه بر کاهش هزینه ها می توان در درازمدت 

منابع آب جدیدی را نیز به صورت مجازی ایجاد کنیم.

باهمت شرکت آبفای منطقه سه ، 
زنگ آب و جشن آب در ناحیه سه 
آموزش و پرورش اصفهان نواخته 
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سکه تمام 
بهار آزادی

 1،360،000
تومان

726،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

264،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

      قیمت سکه و طال

زمین شوی کرشر 
B60/10 C مدل

 7,950,000
تومان

فرش شوی و مبل شوی 
Puzzi 10-1 کرشر مدل

 4,227,500
تومان

زمین شوی حرفه  ای 
BR 30/4 C کرشر مدل

 6,176,000
تومان
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عکس خبر

آبفا

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، گفت: 
اجتناب واحد های صنفــی و بازاریان از ورود به 
فضای تجارت الکترونیک معنایی ندارد، اما باید 
این امر با هوشیاری و دقت انجام شود تا این قشر 

زیان نکنند.
رســول جهانگیری اظهارکرد: تجارت و کسب 

درآمد در فضای مجازی برای واحدهای صنفی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا با دوری از این 
روش های نوین نمی توان پیشرفت کرد و به فعالیت خوبی در شرایط امروز ادامه داد.

وی با بیان اینکه اصناف توزیعی و خدماتی اصفهان بیشتر به سمت تجارت الکترونیک گرایش 
پیدا کرده اند، افزود: البته معتقدم که فعاالن صنفی و بازاریان باید با هوشیاری و دقت بیشتری 

در این زمینه وارد شوند تا متضرر نشوند.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه ثبت 
ســفارش گندم و واردات آن از ســوی عده ای رانت خوار و 
سودجو صورت گرفته است، گفت: در حالی که تولید گندم 
داخل تامین کننده نیاز کشور است ثبت سفارش گندم تخلفی 
بزرگ از سوی متولیان امر است. سیدناصر موسوی الرگانی 
پیرامون بخشــنامه جدید گمرک ایران مبنی بر ممنوعیت 
واردات گندم با توجه به مکفی بودن تولید داخل، اظهار داشت: 

رییس جمهور در گزارش ۱00 روزه خود اعالم کرد که هر کیلو گندم وارداتی ۷00 تومان است درحالی که در 
داخل همین محصول با نرخ ۱۴00 تومان فروخته می شود. وی با سوال از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اینکه 
چطور کشورهای اروپایی و آمریکایی گندم تولیدی خود را با حمل کیلومترها راه در ایران ارزان می فروشند، گفت: 
باید بررسی شود که کشاورزان دیگر کشورها گندم را چگونه و با چه هزینه و کمک های دولتی تولید می کنند که 

در نهایت نرخ فروش آنها در ایران ۷00 تومان است.

رییس اتاق اصناف مرکز استان

شرط احتیاط جهت 
ورود به  تجارت 
الکترونیک

نماینده استان مطرح کرد: 

پشت پرده حضور 
 عده ای رانت خوار
 در ثبت سفارش گندم

رییس انجمن حمایت از کشــاورزان اصفهان گفت: ســوء مدیریت 
مسئوالن این بار هم دلیل تاخیر در بازگشایی زاینده رود شد.

حسین محمدرضایی اظهار داشــت: نیمه خردادماه امسال که آب 
زاینده رود بسته شد، از سوی نظام صنف کشاورزان شهرستان اصفهان 
نامه ای به آب منطقه ای ارسال کردیم که وزارت نیرو آب را برای کشت 
پاییزه کشاورزان حفظ کند و این در حالی بود که متاسفانه امروز با 
گذشت سه ماه از فصل پاییز همچنان کشاورزان چشم به بازگشایی 

زاینده رود دوخته اند.وی با اشاره به اینکه هنوز جلسه شورای عالی 
آب تشکیل نشده است زیرا میزان بارندگی ها در سرشاخه ها به ویژه 
کوهرنگ و مرکز آن که چلگرد است، بســیار کم بود، ادامه داد: اگر 
برداشــت غیر مجاز و غیر قانونی آب در باال دست زاینده رود چه در 
استان باالدست و چه در استان اصفهان متوقف می شد و چند درصد 
از سهم شرب، صنعت و میزان آب انتقالی به کاشان و یزد و نایین به 
مقدار 60 تا ۷0 میلیون متر مکعب صرفه جویی می شــد، امروز به 

راحتی کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان صورت می گرفت.این 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان تصریح کرد: در 
حال حاضر برای مرحله اول کشت غله به 55 میلیون متر مکعب آب 
تحویلی در سد آبشار نیاز اســت و این در حالی است که حجم کلی 
ذخایر آبی ســد تا به امروز ۱50 میلیون متر مکعب بوده که اگر در 
تخصیص آب صرفه جویی و برنامه ریزی شده بود به طور قطع برای 

تخصیص آب به کشاورزان با مشکل مواجه نمی شدند.

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:
بی تدبیری مسئوالن، دلیل تاخیر در بازگشایی زاینده رود است

در همین باره دکتر عبدالحسین ساســان، اقتصاددان و استاد برجسته 
اقتصاد کشــور در گفت و گو با زاینده رود به بررسی برخی از محاسن و 
معایب الیحه بودجه 9۷ پرداخته است. دکتر ساسان می گوید: کاهش 
وابســتگی به نفت و افزایش عوارض خروج از کشــور از محاسن الیحه 
بودجه 9۷ است، اما تک نرخی نکردن ارز مبادله ای، نقطه ضعفی است 

که هنوز در بودجه باقی مانده است.
افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، تهدید یا فرصت؟
پرداخت مالیات در شرایط عادی به نوعی فداکاری است؛ چرا که بدون 

اغراق این امر بــرای پرداخت کنندگان ناگوار بــوده؛در حالی که امری 
اجتناب ناپذیر اســت. ما برای هر آنچه که به صورت مشترک استفاده 
می کنیم از جاده هاگرفته تا ســایر امکانات عمومــی، ملزم به پرداخت 
مالیات هستیم به همین منظور دکتر ساسان تاکید دارد که باید مالیات ها 
را به نحوی در نظر گرفت که کمترین درد و رنج را ایجاد کند و این تفکر 
که یک اصل پایدار در مالیه عمومی اســت در افزایش عوارض خروج از 
کشور در نظر گرفته شده که می توان آن را امری هوشمندانه تلقی کرد؛ 
چرا که به طور متوسط هر ۱0 میلیون نفر برای  یک بار تجربه خروج از 

کشور را  خواهند داشت که این رقم نسبت به جمعیت ایران که حدود 
۸0 میلیون نفر است کم ضررترین میزان است به عبارت دیگر مالیات از 

کمترین حد مردم گرفته می شود.
این اقتصاددان معتقد است به طور حتم دولت با فرض اینکه کسانی که به 
سفر خارج می روند از لحاظ اقتصادی دارای وضعیت مناسب تری هستند 
این افزایش عوارض را در نظر گرفته تا کم ضررترین افزایش مالیاتی را 
شاهد باشیم این در حالی است که می توان بازرگانان را افراد منتقد این 
افزایش دانست؛ چرا که مدام در حال ســفر هستند و به طبع با افزایش 

هزینه سفر و کسب و کار روبه رو خواهند شد .
درآمدهای نفتی، سال آینده کاهش می یابد

دکتر ساسان با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۳96 درآمد حاصل از نفت 
۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که در الیحه بودجه ۱۳9۷ این 
رقم به ۱0۱ هزار میلیارد رسیده، می گوید:پیش بینی می شود فروش 
نفت ایران در سال آینده کم شود و دولت به همین منظور وابستگی به 
 درآمدهای نفتی را کاهش داده اســت که حرکت بسیار معقولی است.

 در شــرایطی که امکان دارد با تحریم مســتقیم و غیر مستقیم نفتی 
مواجه شــویم  و این موضوع درآمدهای نفتی مــا را کاهش می دهد و 
با توجه به اینکه آیا قیمت نفت هر بشــکه 60 دالر باقی خواهد ماند یا 
 نه پیش بینی می شــود که درآمد نفتی از این میزان، کاهش بیشتری 

خواهد داشت.
دو نرخی بودن ارز؛ بزرگ ترین نقطه ضعف الیحه بودجه 97

شــاید بتوان عنوان کرد که بزرگ ترین نقطه ضعف کــه نمره کارنامه 
اقتصادی دولت را بســیار پایین می آورد، بحث ارز مبادله ای است که 
منشأ بخش بزرگی از رانت خواری و فساد در کشور است و بزرگ ترین 
شکاف طبقاتی را ایجاد می کند .یکسان ســازی نرخ ارز موضوعی بود 
که در دولت هفتم و هشــتم به آن پرداخته و شاخص اقتصادی کشور 
شکوفا شد و این موضوع در شرایطی که احتمال داده می شد در الیحه 
بودجه ۱۳9۷ در نظر گرفته شــود، اما توجهی به آن نشده و دو نرخی 
 شــدن ارز را با این حرکت مورد تایید قرار دادند کــه از نظر اقتصادی 

فاجعه است.

افزایش سه برابری  عوارض خروج از کشور در بودجه 97، خبرساز شده است؛

عوارض بودجه!

روزیکشــنبه  رییس جمهور با حضور در صحن علنی ، الیحه بودجه 97 را به مجلس تقدیم کرد. این در حالی است الیحه بودجه 97 
واکنش های زیادی را در خصوص بندهای متفاوت آن در پی داشت. 

فاطمه کاویانی

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان: 

استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب، بیش از 57 درصد صرفه اقتصادی دارد
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مفاد آراء
9/581  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت 
به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1. رای شماره 139460302008007216 –  94/06/31-  روح اله نجفی فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 1 فرعی از 100 اصلی فیض 

آباد به مساحت 144 مترمربع.
2. رای شماره 139560302008006102 –18 /95/10 –  محسن سعیدی مسینه  فرزند 
علی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3766 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 199/81  مترمربع.
3. رای شماره 139660302008002053 – 96/04/19-  رمضان اباذری فرزند قاسم 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 291 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

31/45 مترمربع.
4. رای شماره 139660302008002631 –  96/5/16-  رضا جلی فرزند عبدالعلی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 5273 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 153/03 مترمربع .
5. رای شماره 139660302008002691 –  96/5/17-  یداله جلی  فرزند عبدالعلی سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 5273 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 156/72 مترمربع .
6. رای شماره 139660302008002693 – 96/5/17-  سلیمه طحانی  فرزند مسیح اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 5273 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 156/72 مترمربع .
7. رای شماره 139660302008002961 – 96/5/31-  علی پناه امیری  فرزند علیرضا 
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 272 فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به 

مساحت 190/50 مترمربع.
8. رای شماره 139660302008003238 – 96/6/20-  عبدالعلی متوسل فرزند سیف 
اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1564  )که به شماره 13674 تبدیل شده( و 

13047  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت202/26  مترمربع.
9. رای شماره 139660302008003352 – 96/6/27-  صدرا سالک  فرزند پرویز سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2620 فرعی از 1 اصلی ابنیه به 

مساحت  ششدانگ 120 مترمربع. 
10. رای شماره 139660302008003353 – 96/6/27-  مریم ابراهیمی فرزند سیف 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2620 فرعی از 1 اصلی ابنیه 

به مساحت  ششدانگ 120 مترمربع. 
11. رای شــماره 139660302008003390 – 96/6/30-  محســن منشــگر فرزند 
محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 

131 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 38  مترمربع.
12. رای شماره 139660302008003391 – 96/6/30 -  ناصرنفر سفیددشتی فرزند 
محمود سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 

131 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 38  مترمربع.
13. رای شماره 139660302008003394 – 96/6/30-  مریم آقاسی  فرزند محمدعلی 

ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان فوقانی به مساحت 20/75  مترمربع مفروزی از 
پالک 1622 )که به شماره 13680 تبدیل شده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام 
قسمتی از پالک های 2.8310 و 2.2760 جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان فوقانی 

را داده است.
ب( قسمتی از یک باب مغازه با ســاختمان فوقانی به مساحت 7/70  مترمربع مفروزی از 
پالک 8310 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک های  2.2760 و 
2.1622 که به شماره 2.13680 تبدیل شده است جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 

فوقانی را داده است.
ج( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان فوقانی به مســاحت 4/63  مترمربع مفروزی از 
پالک 2760  فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک های 2.8310 و 
2.1622 که به شماره 2.13680 تبدیل شده است جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 

فوقانی را داده است.
14. رای شماره 139660302008003698 – 96/7/16-  حسین ثابت فرزند تقی سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3  فرعی از 33 اصلی مهرقویه 
به مساحت ششدانگ 144/42 مترمربع در ازاء 3 حبه و یکهزار و نود و هفت – یکهزار و 
پانصدو شصتم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 33.3 صادر که میزان یک حبه و 
یکهزارو نودو هفت – یکهزار و پانصد و شصتم حبه مشاع آن انتقال عادی بالسویه از طرف 

آقایان عباس و محمدحسین آقاسی می باشد.
15. رای شــماره 139660302008003700 – 96/7/16-  اکرم فاتحی پیکانی فرزند 
علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3  فرعی از 33 اصلی 
مهرقویه به مساحت ششدانگ 144/42 مترمربع در ازاء 3 حبه و یکهزار و نود و هفت – 
یکهزار و پانصدو شصتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 33.3 صادر که میزان یک 
حبه و یکهزارو نودو هفت – یکهزار و پانصد و شصتم حبه مشاع آن انتقال عادی بالسویه 

از طرف آقایان عباس و محمدحسین آقاسی می باشد.
16. رای شــماره 139660302008003712 – 96/7/16-  شــکراله صفیــان  فرزند 
عبدالمطلب 47 حبه و بیست و نه – پنجاه و ســوم حبه مشاع از 72 حبه  مشاع ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 290 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 

348/50 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008003713 – 96/7/16-  شوکت صنعتی بروجني فرزند 
عبدالخالق 24 حبه و بیست و چهار – پنجاه و سوم حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 290 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 

348/50 مترمربع.
18. رای شــماره 139660302008003852 – 96/7/23 -  علیرضــا رحمتی فرزند 
مرتضی ششدانگ یکباب مغازه که 13 حبه و نوزده- چهل و یکم حبه مشاع آن به استثناء 
ثمنیه اعیانی می باشد  مفروزی از پالک 366  فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 35/46 

مترمربع .
19. رای شماره 139660302008003873 – 96/7/24-  ولی اله طیاره ئی فرزند نصراله  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 309/1 )که به شماره 15456 

تبدیل شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ  215/50 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008003874 – 96/7/24-  طاهره مکی فرزند جالل سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 309/1 )که به شماره 15456 تبدیل 

شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ  215/50 مترمربع.
21. رای شــماره 139660302008003958 – 96/7/29-  احتــرام حســینی فرزند 
سیدعباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 66/67 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008003959 – 96/7/29-  مجتبی بهرامی فرزند ناصر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت ششدانگ  66/67 مترمربع.
23. رای شماره 139660302008003960 – 96/7/29-  مجتبی بهرامی  فرزند ناصر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت ششدانگ  199/45 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008003961 – 96/7/29-  احترام حسینی  فرزند سید 
عباس  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 199/45 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008003967 – 96/7/29-  مصطفی حسن پوری فرزند 
حسن چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1327  فرعی از 

3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 271/66 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008003969 – 96/7/29-  مهین برزگری فرزند حسن 
یک دانگ و نیم مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1327  فرعی از 3 اصلی 

موغان  به مساحت ششدانگ 271/66  مترمربع .
27. رای شماره 139660302008003974 – 96/7/29-  فاطمه آقاخانی فرزند ابراهیم 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2890 )که به شماره 14105 

تبدیل شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 18/96 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008003976 – 96/7/29-  اشرف جاوری فرزند جمشید دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2890 )که به شماره 14105 تبدیل 

شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 18/96 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008003978 – 96/7/29-  سعید خاتمی  فرزند امراله 
دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2890 )که به شماره 14105 

تبدیل شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 18/96 مترمربع.
30. رای شماره 139660302008003996 – 96/7/29-  روح اله حسینی  فرزند نعمت 
اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 757  فرعی از 33 اصلی 

مهرقویه  به مساحت ششدانگ 156 مترمربع.
31. رای شماره 139660302008003997 – 96/7/29-  اعظم انصاریپور جرم افشادی  
فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 757  فرعی از 33 

اصلی مهرقویه  به مساحت ششدانگ 156 مترمربع.
32. رای شــماره 139660302008003998 – 96/7/29-  راه خدا افشــاری  فرزند 
خداخواست ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 534 فرعی از 100 اصلی فیض آباد  

به مساحت  64/33 مترمربع.
33. رای شــماره 139660302008004018 – 96/7/30-  ســیف اله متوسل  فرزند 
غالمرضا  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3876 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  21/55 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008004029 – 96/7/30-  حســن شاه نظری  فرزند 
رضاقلی سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 106  فرعی از 32 

اصلی دست قمشه  به مساحت ششدانگ 147/55 مترمربع.
35. رای شماره 139660302008004030 – 96/7/30-  صولت غضنفری  فرزند عزیز 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 106  فرعی از 32 اصلی دست 

قمشه  به مساحت ششدانگ 147/55 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008004037 – 96/7/30-  نوراله ممیز  فرزند علی سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 169  فرعی  از 32 اصلی دست 

قمشه  به مساحت  ششدانگ 174/77 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008004038 – 96/7/30-  سهیال جالل پور  فرزند ناصر  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 169  فرعی  از 32 اصلی دست 

قمشه  به مساحت  ششدانگ 174/77 مترمربع.
38. رای شــماره 139660302008004039 – 96/7/30-  مصطفی خیرمند شهرضا  
فرزند حسن سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1231  فرعی  از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 202/10 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008004040 – 96/7/30-  پریسا صفا فرزند فضل اله   سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1231  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  

به مساحت  ششدانگ 202/10 مترمربع.
40. رای شماره 139660302008004055 – 96/8/1-  محمدطاها برهانی به والیت 

پدرش فضل اله ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب تعمیرگاه مفروزی از پالک 1127  فرعی  از 3 اصلی موغان  به 
مساحت 118/36 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3.1132 جمعا تشکیل یک 

تعمیرگاه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب تعمیرگاه مفروزی از پالک 1132  فرعی  از 3 اصلی موغان  به 
مساحت  235/64 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3.1127 جمعا تشکیل یک 

تعمیرگاه را داده است.
41. رای شماره 139660302008004128 – 96/8/06-  محسن بهرامی  فرزند رضا 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 41  فرعی  از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت  ششدانگ 111/80 مترمربع.
42. رای شماره 139660302008004129 – 96/8/6-  مرضیه صیادی  فرزند لطف اله  
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 41  فرعی  از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت  ششدانگ 111/80 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008004168 – 96/8/7-  مهدی قاسمی  فرزند صفرعلی  
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به 
مساحت  133 مترمربع در ازاء تمامت 133 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف سید مسعودرضا مدنی احدی از ورثه سیدحسام مدنی.
44. رای شــماره 139660302008004186 – 96/8/7-  فریبا منیری  فرزند مصطفی  
ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3026  فرعی  از 3 اصلی موغان  به مساحت 
134/15 مترمربع در ازاء 115 سهم مشاع از 175 سهم ششدانگ پالک 2.3026 انتقال 
عادی از طرف محمد امیرزاده نسبت به 73 سهم و دو سوم سهم مشاع و مدینه زمین پرداز 

هونجانی نسبت به 38 سهم و یک سوم سهم مشاع از 175 سهم ششدانگ.
45. رای شــماره 139660302008004230 – 96/8/09-  مهدیــه عابــدی  فرزند 
محمدرضا سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5273  فرعی  از 

2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 153/03 مترمربع .
46. رای شــماره 139660302008004252 – 96/08/10-  بهنام حاجی پور رحیمی  
فرزند رستم  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 404  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  
به مساحت 177/70 مترمربع در ازاء 177 سهم مشاع از 1125 سهم مشاع از 2250 سهم 

ششدانگ پالک 100.404 انتقال عادی بیواسطه از طرف سید سجاد داستار شهرضائی.
47. رای شماره 139660302008004255 – 96/8/10-  زهره حاج گداعلی  فرزند علی 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ســاختمان احداثی مفروزی از پالک 3758 فرعی  
از 1 اصلی ابنیه  به مســاحت  89/75 مترمربع در ازاء 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
1.3758 که میزان نیم دانگ مشاع آن مالکیت متقاضی ثبت امالک و مابقی انتقال عادی 

از طرف سیف اله درویش می باشد.
48. رای شــماره 139660302008004256 – 96/08/10-  مهدیــه قدیمی  فرزند 
شکراله ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 505 فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  

64/70 مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008004257 – 96/8/10-  حمیدرضا میرزائی  فرزند 
محمدعلی ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 505  فرعــی  از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت 32/21 مترمربع .

50. رای شــماره 139660302008004260 – 96/8/11-  حسین ســلطانی  فرزند 
عبدالرسول سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 966  

فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 185/90 مترمربع.
51. رای شماره 139660302008004261 – 96/8/11-  مریم اسماعیلی  فرزند فضل 
اله  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 966  فرعی  از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 185/90 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008004298 – 96/08/14-  مهدی امین بیطرف  فرزند 
جواد سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 951 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 188 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008004372 – 96/08/16-  جمال کرمانی  فرزند پرویز  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 746 فرعی از 3 اصلی موغان 
به مساحت ششدانگ 239/30 مترمربع در ازاء 70 ســهم مشاع از 500 سهم ششدانگ 

پالک 3.746 انتقال عادی بیواسطه از طرف عبدالکریم و زهرا باقرپور بالسویه.
54. رای شــماره 139660302008004386 – 96/08/16-  نهضت الســادات اهلی  
فرزند الیاس  سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 746 فرعی 
از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 239/30 مترمربع در ازاء 70 سهم مشاع از 500 
 سهم ششدانگ پالک 3.746 انتقال عادی بیواســطه از طرف عبدالکریم و زهرا باقرپور

 بالسویه.
55. رای شماره 139660302008004397 – 96/08/17-  ستار نصیری  فرزند ابراهیم    
ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 71 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به 

مساحت 224/05 مترمربع.
56. رای شماره 139660302008004398 – 96/08/17-  عباس اباذری  فرزند علی 5 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 فرعی از 3 اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ 196/32 مترمربع.
57. رای شماره 139660302008004399 – 96/08/17-  زهرا یزدی  فرزند اکبر یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 فرعی از 3 اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ 196/32 مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008004448 – 96/08/20-  ســحر فردوسیان  فرزند 
مسعود ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 483 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 117/55 مترمربع.
59. رای شــماره 139660302008004608 – 96/08/27-  مریــم طالبیــان  فرزند 
غالمرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4001 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ40/65 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008004610 – 96/08/27-  محمدامین همت به والیت 
پدرش محمود دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4001 فرعی 

از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 40/65 مترمربع.
61. رای شماره 139660302008004611 – 96/08/27-  مبینا  همت به والیت پدرش 
محمود دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4001 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 40/65 مترمربع.
62. رای شماره 139660302008004615 – 96/08/27-  محمود همت فرزند عباسعلی 
چهاردانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با ســاختمانهای تحتانی و فوقانی 
مفروزی از پالک 16149 )که قبال 823 بوده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 

ششدانگ 53/15 مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008004619 – 96/08/27-  محمدرضا همت فرزند 
عباسعلی یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با ساختمانهای تحتانی و فوقانی 
مفروزی از پالک 16149 )که قبال 823 بوده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 

ششدانگ 53/15 مترمربع.
64. رای شماره 139660302008004620 – 96/08/27-  زهره همت فرزند عباسعلی 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمانهای تحتانی و فوقانی مفروزی از 
پالک 16149 )که قبال 823 بوده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت ششــدانگ 

53/15 مترمربع.
65. رای شــماره 139660302008004660 – 96/08/29-  فتح اله میرمسیب  فرزند 
اسماعیل ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 454 )که به شماره 4649 تبدیل شده( 

فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 336/86 مترمربع.
66. رای شماره 139660302008004690 – 96/08/30-  حسام تاکی  فرزند محمود 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک های 50 و 849 و 850 و 851 

و 852 و 1076  فرعی از 23 اصلی سود آباد  به مساحت 297/10 مترمربع.
67. رای شماره 139660302008004691 – 96/08/30-  زهرا آقاپور  فرزند ابوالقاسم 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک های 50 و 849 و 850 و 851 

و 852 و 1076  فرعی از 23 اصلی سود آباد  به مساحت 297/10 مترمربع.
بند ب(

1. رای شماره 139560302008003406 – 95/5/27-  اکرمه زارع فرزند عبدالخلیل سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی  از پالک 1385  فرعی از 2  اصلی 
فضل آباد  به مساحت ششدانگ 300 مترمربع که در آگهی اولیه  نام متقاضی اشتباها قید 

گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شــماره 139560302008006413 – 95/10/26  - عبدالرضا پژوهان شهرضا  

فرزند بهرام ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب گاراژ مفروزی از پالک 1028 و 3094  فرعی از 3 اصلی موغان به 
مساحت 75/32 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3.2032 و قسمتی از جوی متروکه 

جمعا تشکیل یک باب گاراژ را داده است.
ب( قسمتی از یک باب گاراژ مفروزی از پالک 2032  فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
85/27 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3.1028 و 3.3094 و قسمتی از جوی 

متروکه جمعا تشکیل یک باب گاراژ را داده است
در آگهی اولیه مساحت قسمت "ب" اشتباها قید گردیده که اینک تجدید آگهی می شود.

3. رای شــماره 139560302008007656 – 95/12/25-  محمود ستایش فر  فرزند 
فضل اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی  از پالک 
187 فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 151/40 مترمربع  که در آگهی اولیه  

نام متقاضی اشتباها  قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شماره 139660302008002262 – 96/4/31- محمدمهدی موالئیان  فرزند 

علی یک دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 998  فرعی از 2 اصلی به مساحت 192/11 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک  2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 7675  فرعــی از 2 اصلی فضل آباد  به 
مساحت 34/30 که به انضمام قســمتی از پالک  2.998  جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
در آگهی اولیه  میزان مالکیت اشتباها  قید گردیده که اینک تجدید آگهی می شود.

5. رای شــماره 139660302008000522 – 96/1/31-  و رای اصالحــی شــماره 
139660302008002998- 96/06/04 علی دهقانزاد  فرزند محمد رضا ششــدانگ 
یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی  از پالک 2296 فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت 
145/80  مترمربع  که در آگهی اولیه  نام خانوادگی و پالک اصلی  اشتباها قید گردیده و 

اینک تجدید آگهی می شود.
6. رای شماره 139360302008011300 – 93/11/18-  فاطمه و صولت کاویانپور و 
فائزه و زهرا اباذری وراث مرحوم محمدرضا اباذری به قانون ارث نســبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک خانه مفروزی از پالک 412 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 

ششدانگ 166/42 مترمربع.
7. رای شــماره 139660302008002551 – 96/5/14-  و رای اصالحــی شــماره 

139660302008004860- 96/09/12 ســیدکمال تقــوی  فرزند ســیدفخرالدین 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی  از پالک 287 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 
 22/70  مترمربع  که در آگهی اولیه  پالک فرعی  اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی 

می شود.
8. رای شــماره 139660302008002553 – 96/5/14-  و رای اصالحــی شــماره 
139660302008004862- 96/09/12 ســیدکمال تقــوی  فرزند ســیدفخرالدین 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی  از پالک 287 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 
 22/90  مترمربع  که در آگهی اولیه  پالک فرعی  اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی

 می شود.
9. رای شــماره 139660302008002555 – 96/5/14-  و رای اصالحــی شــماره 
139660302008004861- 96/09/12 مهیــن صاحبــان شــهرضا  فرزند مصطفی 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی  از پالک 287 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 
22/80  مترمربع  که در آگهی اولیه  پالک فرعی  اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی 

می شود.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/21

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/10/06                            
م الف: 859  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مفاد آراء
9/583  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی، هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعییین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار ومحلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند، دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
تقدیم  گواهی  معترض،  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند  ارائه نکند،  دادخواست به دادگاه عمومی محل را 

مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
الیاسی  1- رای شماره 139660302021000155 مورخ 96/09/11- آقای عباس 
زواره فرزند علی به شماره ملی 1189444291 ششدانگ یکباب دامداری  و محوطه 
متصله احداثی برروی قسمتی از پالک 1269 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 938/10 مترمربع خریداری عادی از سید 

محمد شریعتمدار مرتضوی زواره.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/6 

م الف: 350 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مفاد آراء

9/541 شماره صادره:1396/31/444041  تاریخ ثبت صادره :1396/9/16 آگهي مفاد 
آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود 

. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأ ی شــماره 139660302019000322-1396/8/24- آقای حســن امین فرزند 
فضل اله ششدانگ یکدرب باغ پالک ثبتی 760 فرعی از 127 اصلی به مساحت99020 
متر مربع واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای مرتضی 

موسوی دهاقانی )مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/9/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/6

م الف: 96/268 زهرا یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان
فقدان سند مالکیت

9/584 چون شیرین خیام باشی فرزند مجتبی به شماره شناسنامه 1819 صادره اصفهان 
با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 
98 اصفهان رســیده مدعی شده که سند مالکیت 18 حبه مشــاع از 72 ششدانگ پالک 
12195 اصلی باقیمانده ) که در اجرای استانداردسازی به 12195/11 تبدیل گردیده( واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 0555049 در صفحه 185 و دفتر 400  امالک 
ذیل ثبت 78376 به نام نامبرده فوق سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر 
امالک در رهن و بازداشت نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 29332 شبان رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )265 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/586 چون آقای حمید رضا کوهی اصفهانی فرزند حسن نسبت به دو سهم و یک عشر 
سهم از 77 سهم ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که  هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده و به تایید دفتر 9 اصفهان رسیده مدعی شده که سند مالکیت تمامت دو سهم 
و یک عشر سهم از 32 سهم سه یکصد و بیستم سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ پالک 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپــی 190286 که در صفحه 10 دفتر 
432  ثبت جنوب به نام نامبرده سابقه ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی 
دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند 
مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 29336 

شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )265 کلمه، 3 کادر(



قدیمی ترین چشم دست نخورده حیوانات کشف شد
پیشنهاد سردبیر:

 Honor سه محصول با کیفیت جدید از برند

یکی از محصوالت جدید کمپانی Honor، گوشی Honor 6X است که توجه بسیاری از کاربران را به سمت خود جلب کرده است. این گوشی هوشمند دارای پردازنده  
HiSilicon Kirin 655 به همراه پردازشگر گرافیکی Mali-T830MP2 اســت و صفحه نمایش ۵.۵ اینچی آن، کیفیت بسیار خوبی را برای کاربران به ارمغان می آورد. 

دوربین اصلی این گوشی دارای لنز دوگانه با لنزهای ۲ و ۱۲ مگاپیکسلی بوده و قابلیت فیلم برداری Full HD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را داراست.

جدیدترین گوشی هوشمندی که توسط این کمپانی قرار است معرفی شود، Honor V10 نام دارد. با اینکه این گوشی هنوز به طور رسمی معرفی نشده ولی شایعات و تصاویری از آن در فضای مجازی 
منتشر شده و به گونه ای می توان گفت که از این گوشی هوشمند اطالعات زیادی به دست آمده است. گویا این گوشی هوشــمند همانند سایر پرچمداران کمپانی های مختلف، از حاشیه بسیار کمی 

برخوردار بوده و دارای یک نمایشگر ۵.۹۹ اینچی از نوع LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ * ۲۱۶۰ است که نسبت تصویر ۱۸:۹ را به ارمغان می آورد.

Honor 9 نیز یکی دیگر از گوشی های هوشمند این کمپانی است که اخیرا به طور رسمی معرفی شده و بالطبع طرفداران زیادی را نیز به سمت خود جلب کرده است. طراحی این گوشی گویا شباهت بسیار زیادی به گوشی های کمپانی 
سامسونگ داشته و در نگاه اول با مشاهده دکمه home روی پنل جلویی، اولین موضوعی که به ذهن کاربر می رسد، شمایل کلی گوشی های سامسونگ است. این گوشی هوشمند دارای یک نمایشگر ۵.۱۵ اینچی با رزولوشن FHD با 

 EMUI 5.1 بوده که یک پردازنده هشت هسته ای و قدرتمند به حساب می آید و کارایی آن توسط رابط کاربری Kirin 960 کیفیت ۴۲۸ پیکسل بوده و سبب شده است که کاربران از تصویر آن رضایت کافی داشته باشند. پردازنده آن از نوع
بهینه سازی شده است.

Honor 6X

Honor V10

Honor 9

خدمات پس از فروش قابل قبول
پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت های چینی 
نیز خوب و قابل قبول اســت. در ایــران، هواوی یک 
نمونه خوب برای سرویس دهی مناسب از یک شرکت 

چینی است.

چرا گوشی های چینی، انتخاب خوبی در زمان خرید موبایل هستند؟

اگرچه ما ایرانی ها دل خوشی از اجناس چینی نداریم، اما برخی از محصوالت کشور چشم بادامی ها چندان هم بی کیفیت نیستند و می توانند یکی از انتخاب های ما باشند. از آن جمله می توان به گوشی های موجود در بازار اشاره کرد که به دالیل مختلف خرید 
آنها انتخاب خوبی به شمار می رود. برندهای معتبری در چین وجود دارند که گوشی های بســیار خوبی را تولید و به بازارهای جهانی عرضه می کنند. برترین آنها هواوی است و زیر شاخه آن، آنر، نیز کامال شناخته شده است. وان پالس، شیائومی و زد تی ای نیز 

درحال حاضر حرفی برای گفتن دارند. در این مطلب به ذکر دالیلی می پردازیم که نشان می دهد گوشی های چینی را می توان در اولویت خرید خود قرار داد.

دستیابی به یک محصول، با ارزش بسیار 
باال، در قبال بهای پرداختی کمتر

اگر از آن دســت خریدارانی هستید که به دنبال گوشی 
باکیفیت اما ارزان قیمت می گردید، گوشی های چینی 
این قابلیت را دارند. بســیاری از گوشی های چینی در 
مقایسه با گوشی های میان رده برندهای مطرح در بازار، از 
کیفیت بهتری برخوردارند و قیمت مناسب تری نیز دارند. 

داشتن سخت افزارها و ویژگی های رقابتی و توانایی پشتیبانی دو سیم کارت
 بیشتر گوشی های چینی که تاکنون عرضه شده اند، توانایی پشتیبانی دو سیم کارت به طور هم زمان را دارند؛ هرچند بعضی از آنها دارای یک 
درگاه هیبریدی برای سیم کارت هستند. درواقع شما مجبور هستید که بین استفاده از سیم کارت دوم یا کارت حافظه میکرو SD تنها یک 
گزینه را انتخاب کنید. تعداد زیادی از گوشی های دو سیم کارته چینی می توانند امکان استفاده از اینترنت ۴G را به واسطه دو سیم کارت 

خود در اختیار شما قرار دهند؛ البته مدل هایی هم وجود دارند که این ویژگی را تنها به واسطه یکی از سیم کارت های خود ارائه می دهد.

انجام کارهای روزانه به کمک یک دستگاه با موجودیت خاص
نکته دیگری که باید در هنگام خرید یک گوشی هوشمند چینی مد نظر قرار داد، این است که باوجود محبوب بودن پردازشگرهای 
برند »کوالکام«، در ساخت بیشتر گوشی های چینی از پردازشگرهای برند »مدیاتک« به دلیل ارزان تر بودن این تراشه ها استفاده 

می شود. پردازشگرهای هلیو ایکس ۲۵، ایکس ۲۷ و ایکس ۳۰، از سریع ترین تراشه های برند مدیاتک هستند.
 این تراشه ها از نظر قدرت در مقایسه با تراشه های کوالکام در رتبه پایین تری قرار می گیرند؛ اما می توانند چندین وظیفه را با سرعت 
بیشتری انجام  دهند.با همه این تفاسیر، تفاوت عمده ای که بین تراشه های کوالکام و مدیاتک وجود دارد این است که تراشه های 

برند مدیاتک عمدتا قابلیت هات نات )HotKnot( را به جای قابلیت NFC پشتیبانی می کنند.

استفاده از رم و حافظه مناسب
ویژگی مشــترک دیگری که در اغلــب موبایل های 
چینی وجود دارد، استفاده از رم های ۳ و ۴ گیگابایتی 
و حافظه های داخلی ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی در ســاخت 
آنهاست؛ اگرچه در بعضی موارد، شرکت های سازنده از 
رم های ۶ گیگابایتی و حتی ۸ گیگابایتی هم در ساخت 

گوشی های خود استفاده کرده اند.

داشتن دوربین با کیفیت باال
گوشــی های هوشــمند چینی عــالوه بــر این، 
عمدتا به اســکنرهای اثــر انگشــت، دوربین های 
اصلی ۱۳مگاپیکســلی و دوربین های ســلفی ۵ یا 
۸مگاپیکسلی مجهز هستند. کارایی این دوربین ها 
اغلب با کارایی دوربین سایر گوشــی های اندروید 
برابری می کند؛ با این تفاوت که در گوشی های چینی، 
 )Face Beauty( حالت عکاسی زیباسازی چهره

کمی صورت شما را سفیدتر نشان می دهد.

توانایی پشتیبانی از فرامین لمسی
گوشــی های چینی معموال توانایی پشتیبانی از فرامین 
لمسی قابل تنظیم را دارند و عمدتا می توانند این ویژگی 
را در اختیار کاربرانشان قرار دهند. توانایی پشتیبانی این 
قابلیت به این معناست که شما می توانید با دو بار لمس 
کردن نمایشگر، گوشی خود را بیدار سازید یا با حرکت دادن 
انگشت روی صفحه نمایش به شکل یک حرف انگلیسی، 
نرم افزاری خاص را اجرا کنید. بسیاری از گوشی های چینی 
همچنین این امکان را برای شما فراهم می کنند که با دادن 

یک فرمان لمسی، دوربین گوشی را فعال سازید.
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 اصالح الگوی حرکتی 
با کفی الکتریکی هوشمند

به منظور اصالح گام برداشــتن، محققان کشور به 
طراحی و ساخت »کفی الکتریکی هوشمند اصالح 
الگوی حرکتی« اقدام کردند. هدف از ساخت کفی 
هوشمند الکتریکی جدید، اصالح الگوی راه رفتن و 
ترک عادات ناصحیح در حین راه رفتن با استفاده از 
ویبریشن آالرمی است. سه عمل جذب ضربه ناشی 
از برخورد پا به زمین، حفظ تعادل و انتقال نیروهای 
عضالنی اندام تحتانی برای حرکــت دادن بدن به 
جلو حین راه رفتن، از ویژگی هــای این کفی بوده 
و عمل راه رفتن نیز بر عهده پا قــرار دارد. این کفی 
هوشمند عالوه بر آنکه از شکل گیری آناتومی و فرم 
غیر صحیح در ساختار بدن جلوگیری می کند، مانع 
از وارد شدن فشار زیاد به بخشی از استخوان های پا، 
کوفتگی و نهایتا زخم در بخش مورد آســیب در پا 
خواهد شد. تمام کودکان و دانش آموزان در دوران 
رشــد و  افراد دارای ناهنجاری راه رفتن به ســمت 
داخل و خارج می تواند از این کفی اســتفاده کنند؛ 
همچنین از آن می توان بــرای بعد از عمل جراحی، 

پوکی استخوان، بیماران بیمــاران دچار 
مســن و ســالخورده دیابتی و افراد 

استفاده کرد.

اردن شهر فناورانه می سازد
دولت اردن قصد دارد در صحراهای این کشور یک 
شهر فناورانه بسازد و بخشی از جمعیت پایتخت را 
به آنجا سوق دهد. قرار است تا ۳۰ سال دیگر شهری 
فناورانه در صحراهای اردن ساخته شود. وزیر کشور 
اردن برنامه برای ساخت این شــهر را اعالم کرده 
اســت. به این ترتیب اردن نیز به بقیه کشورهای 
خاورمیانه پیوست که سرمایه گذاری کالنی روی 
پروژه های چند میلیون دالری فناورانه می کنند. 
این درحالی است که برخی کارشناسان هشدار می 
دهند ساخت چنین شهرهایی کاری مشکل است 
و معتقدند بهســازی نمونه های فعلی بهتر است. 
درهرحال دولت اردن قــول داده بخش زیادی از 

جمعیت امان)پایتخت( را به شهر سوق دهد.

دانشمندان بقایای یک حیوان دریایی را کشف کرده اند که حاوی قدیمی ترین چشم دست نخورده دنیا با ۵۳۰ میلیون سال عمر 
است. این یکی از اشکال اولیه چشم حیواناتی مانند خرچنگ است. بقایای فسیل شده یک حیوان دریایی، حاوی قدیمی ترین 
چشم دست نخورده و سالم دنیاست! این کشف به دانشمندان کمک می کند ترکیبات نوین چشم حیوانات را بهتر درک کنند. 
دانشمندان هنگام بررسی، فسیل های سالم این چشم را کشف کردند که به ۵۳۰ میلیون سال قبل تعلق دارد. جالب آنکه آنها 
متوجه شدند این فسیل در حقیقت یکی از اشکال اولیه چشم حیواناتی مانند خرچنگ، سنجاقک و زنبور است. این چشم به 
یک حیوان دریایی منقرض شده به نام تریلوبیت)نوعی بندپای ساده ساکن دریا( تعلق دارد که ۵۴۱ تا ۲۵۱ میلیون سال قبل 

در مناطق ساحلی می زیسته است. این فسیل تریلوبیت در استونی کشف شده است.

تولید موتوری که با باد کار می کند
 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای به حرکت درآوردن وســایل نقلیه روز به روز در حال 
افزایش است، اما کاربرد باد برای تامین انرژی موتورسیکلت ها تا به حال بی سابقه بوده است. 
در موتور جدید هوندا موسوم به ســی بی ۴ از فن های بزرگ و قدرتمندی استفاده شده که با 
چرخش خود، دریافت هوا از جلو و خروج شدید باد از عقب، انرژی جنبشی الزم برای جابه جایی 
را فراهم می آورند. موتور یادشده مجهز به یک نمایشگر لمســی نیز هست که مشاهده نقشه 

پرتی، اتصال به دیگر وســایل های دیجیتال، اســتفاده از گوشــی بدون حواس 
الکترونیک و غیره را ممکن می کند. هوندا 

هنوز جزئیات فنی چندانی را در مورد 
نحوه عملکرد این موتور اعالم نکرده، 
اما تصریح کرده است که نمایشگر این 

موتور هم با استفاده از انرژی باد 
کار می کند و در صورت توقف 

آن از کار می افتد.

پژوهشــگران دانشــگاه امیرکبیــر، 
سرعت گیری را به منظور تولید انرژی 
الکتریکــی از چندین منبــع انرژی 
تجدیدپذیر به صــورت همزمان و با 
هدف افزایش ســطح ایمنی جاده ها 
تولید کردند. امیرکاظمی فرد، مجری 
طرح »سرعت گیر تولیدکننده انرژی« 
با اشاره به بحران انرژی و کمبود منابع 
انــرژی تجدیدپذیر در دنیــا گفت: 
حرکت به سوی استفاده از مواد جدید 

هوشــمند که دارای توانایی تبدیل انواع مختلف انرژی به یکدیگر هستند و همچنین، تمایل به 
کاربرد انرژی های تجدیدپذیر، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

وی درخصوص این طرح بیان کرد: بدنه ســرعت گیر مولد انرژی هیبریدی از جنس پلکســی 
آکریلیک شفاف ساخته شده که درون آن پنل های بزرگ خورشیدی با راندمان باال قرار گرفته 
است. عالوه بر پنل های خورشیدی، به طور همزمان از المان پیزوالکتریک نیز جهت تولید انرژی 

الکتریکی در سرعت گیر بهره بردیم.

مراقب فروشگاه های آنالین تقلبی باشید
در حالی که بسیاری از فروشگاه های آنالین قانونی هستند، تعدادی فروشگاه تقلبی نیز وجود 
دارند که توسط مجرمان سایبری ایجاد شده اند. مجرمان این کار را با ایجاد سایت های تقلبی که 
از نظر شکل و قیافه دقیقا مشابه سایت های اصلی هستند و با استفاده از نام و برندهای شناخته 
شده انجام می دهند؛ سپس با استفاده از این سایت های مشکل دار، افرادی را که به دنبال بهترین 

خرید ممکن هستند، شکار می کنند.
هنگامی که در حال خرید اینترنتی هستید و مهم ترین هدف شــما خریدهایی با قیمت های 
بسیار پایین است، قطعا به سمت بسیاری از این سایت های تقلبی هدایت خواهید شد. زمانی 
که می خواهید یک سایت را برای خرید اینترنتی انتخاب کنید، 
مراقب سایت هایی باشید که محصوالتشان را با قیمت 
بسیار پایین تر از دیگر سایت ها تبلیغ می کنند. دلیل 
اینکه محصوالت آنها بسیار ارزان هستند این است 
که محصولی که به دست شما خواهد رسید اصلی 
یا قانونی نخواهد بــود، احتماال کاالی خریداری 
شده تقلبی یا دزدی بوده و در برخی مواقع اصال 
به دست خریدار نمی رسند. سایت های ایرانی 
معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیکی از  مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی هستند و اگر روی 
نشان نماد کلیک کنید، یک صفحه باز می شود 
که مشخصات کامل فروشنده در آن درج شده 

و همچنین دارای زمان اعتبار است.
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توسط رییس اداره منابع طبیعی کوهپایه 
صورت گرفت؛

 کشف 1/5تن 
از درختان بریده شده تاغ

رییــس اداره منابــع طبیعی و  کوهپایه
آبخیزداری کوهپایه اظهار کرد: با 
هوشیاری و اطالع به موقع کالنتری سجزی، یک 
دســتگاه خودرو حامل 1/5تن از درختان بریده 
شده تاغ کاشت شده، در پروژه های بیابان زدایی 
شــرق اصفهان کشف شــد. محمدرضا بحرینی 
افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران، جریمه آسیب 
رساندن به هر درختچه بیابانی 15میلیون ریال 
است که در بررســی های اولیه کارشناسان اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری کوهپایه، این آسیب 
را حداقل بــرای ۳۰ درختچه در نظر گرفتند که 
جریمــه ای بالغ بر 45 میلیــون تومان برای آن 

پیش بینی می شود.

رییس اداره بهزیستی شهرستان میمه 
خواستار شد؛

افزایش حداقل 2 برابری سهمیه 
مستمری بگیران این شهرستان

رییس اداره بهزیستی شهرستان  میمه
میمه عصر روز یکشنبه در جشن 
تکریــم معلــوالن شاهین شــهر اظهــار کرد: 
مستمری بگیران شهرستان شاهین شهر و میمه 
65۰ نفر هســتند که از مسئوالن این شهرستان 
درخواست کردیم این ســهمیه حداقل دو برابر 

افزایش یابد.
امین عســگری افزود: درخواست افزایش تعداد 
مستمری بگیران را به نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شــورای اســالمی و 
فرماندار شهرســتان شاهین شــهر و میمه ارائه 
کردیم.رییس اداره بهزیســتی شهرستان میمه، 
با اشاره به فعالیت ســه مرکز خدمات رسانی به 
معلوالن، خاطرنشــان کرد: مرکزهــای جامع 
خدمات رســانی به سالمندان در شــهر میمه و 
نگهداری کودکان مبتال به اوتیسم هم امسال در 

شاهین شهر راه اندازی شده است.
وی درخواست بازنشستگی پیش از موعد، صدور 
پالک ویــژه خودرو و مناسب ســازی مکان های 
عمومی برای معلوالن را از درخواست های 2هزار 
و 5۰۰ معلول تحت پوشــش اداره بهزیســتی 

شاهین شهر و میمه دانست.
 

دادستان عمومی و انقالب شهرضا:
ترافیک این شهرستان به طور 

نامحسوس کنترل می شود
دادســتان عمومــی و انقــالب  شهرضا
شهرستان شهرضا در جلسه ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرســتان 
شهرضا، با اشــاره به معضل ترافیک شهرستان 
اظهار کرد: یکی از طرح هایی کــه برای کنترل 
ترافیک شــهری شــهرضا در نظر گرفته شده، 

کنترل نامحسوس ترافیک است. 
محمد محســنی اژیــه  با اشــاره بــه اینکه با 
همکاری پلیس راهــور دســتورالعملی در 1۰ 
مــاده برای کنتــرل ترافیــک و ناهنجاری های 
ترافیکی شهرستان تدوین شده است، افزود: این 
دستورالعمل به زودی از طریق رسانه های گروهی 
شهرســتان به اطالع مردم می رســد و به فاصله 
 1۰ روز پــس از این اعالن عمومــی، الزم االجرا 

می شود.

در فریدن صورت گرفت؛
اجرای طرح جنگل کاری 
مشارکتی در روستای گنجه

فریدن رییــس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیــزداری فریــدن، از اجرای 
طرح جنگل کاری مشارکتی در روستای گنجه 
فریدن  خبــر داد و اظهار داشــت: این طرح در 
وسعت ۸۰ هکتار به صورت هسته کاری بادام دیم 
اجراشده و هزینه 4۰۰ میلیون ریالی آن، از محل 
اعتبــارات تعهدات مشــارکتی اصــالح، احیا و 

بهره برداری از کتیرا تامین شده است. 
حســین کرکوندی با تاکید بر اینکــه این طرح 
در راستای سیاســت های اقتصاد مقاومتی اجرا 
شده است، اثربخشی در تعدیل آب و هوا، ترویج 
فرهنگ درختکاری و توســعه جنگل در کشور، 
افزایش درآمد ساکنان عرصه های جنگلی ناشی 
از تولید محصوالت ارگانیــک جنگلی، حفاظت 
خاک و تغذیه سفره های آب زیرزمینی و کنترل 
فرسایش و رسوب، افزایش مشــارکت و حضور 
واقعی مردم در احیا و توسعه جنگل های کشور را 
از دیگر اهداف اجرای طرح جنگل کاری اقتصادی 

برشمرد.

رییس اداره مخابرات دهاقان:

روستای دزج، به اینترنت نسل 
سوم تجهیز می شود

مخابــرات  اداره  رییــس 
دهاقان

 
شهرســتان دهاقــان اظهار 
داشت: در چندماه گذشته همه روستاهای این 
شهرستان به اینترنت نسل سوم مجهز شدند و 
کاربران روستایی می توانند از سرعت و کیفیت 

باالی اینترنت بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه شهر دهاقان و گلشن نیز به 
اینترنت نسل چهارم مجهز شده، اذعان داشت: 
روستای دزج نیز به زودی به اینترنت نسل سوم 

تجهیز می شود.

 اجرای مراسم زنگ آب 
در مدارس زواره 

با هدف نهادینه کردن  علی دهقانان زواره
راه هــای مصــرف 
بهینه آب، مراســم زنگ آب در مدرسه »بنت 

الهدی صدر« زواره اجرا شد. 
در این مراسم که بخشــدار، شهردار و اعضای 
شورای اسالمی و مســئولین آبفای روستایی 
و منطقه ای حضور داشــتند، حیدری رییس 
آموزش و پرورش زواره دربــاره اقدامات انجام 
شده در این زمینه در مدارس )شامل استفاده 
از تجهیزات کاهنده مصرف آب آبیاری قطره ای 
فضای ســبز، استفاده از ســایبان برای کولر و 
کانال کشی مشترک برای استفاده از یک کولر( 

مطالبی را بیان کرد.
در ادامه، شریعتمداری مدیر آبفای شهری، به 
برنامه های اجرا شده در سطح مدارس  ازجمله 
زنگ آب، لبخند آب، نخســتین واژه آب، آب 
مســاوی زندگی، نجات آب، بازدید معلمان از 
تصفیه خانه آب استان، نمایشگاه عکس جلوه 
های آب به منظور ایفــای نقش پررنگ دانش 
آموزان در خانواده ها اشــاره کرد که به منظور 

مصرف بهینه آب اجرا شده است.
در این مراسم قرائت شعر درباره آب و مسابقه 
 اطالعات عمومی، اجرا و به برگزیدگان هدایایی 

اهدا شد.

شهردار شاهین شهرتاکید کرد:

 مناسب سازی معابر معلوالن 
با شرایط مطلوب فاصله دارد

شهردار شاهین شهر اظهار  شاهین شهر
مناسب ســازی  کــرد: 
مکان های عمومی به ویژه در بوستان ها و معابر 
عمومی برای معلوالن در این شــهر 2۰۰ هزار 

نفری، با شرایط مطلوب فاصله  دارد.
عیســی بهمنی با تاکیــد بر اجــرای قوانین 
ویژه معلــوالن در طرح های ویژه شــهرداری 
افزود: 2هــزار و 5۰۰ معلول تحت پوشــش 
اداره بهزیســتی شهرســتان شاهین شــهر و 
میمه، برای اســتفاده از برخی بوســتان ها و 
 معابر عمومی شاهین شــهر همچنان مشکل 

 دارند.

شهردار شاهین شهر خاطرنشان کرد: هیچ یک 
از بوستان های این شــهر تاسیسات بهداشتی 
ویژه معلوالن ندارد، رفت وآمد نیز در برخی از 
بوستان ها و فروشگاه های بزرگ برای معلوالن 
حرکتی به سختی و با کمک شهروندان انجام 

می شود. 
وی از اجرای مناسب ســازی معابر عمومی در 
خیابان های این شــهر باهدف رفت وآمد آسان 
شــهروندان معلول خبر داد و اظهار داشــت: 
این طرح از خیابان فردوســی شروع  شده و به  
تدریج در همه خیابان های شاهین شــهر اجرا 

خواهد شد.
بهمنــی، از معرفی یکــی از نابینایان به عنوان 
یکی از مشاوران خود، با هدف ارتباط نزدیک تر 
با معلوالن و انتقال درست درخواست های آنان 

خبر داد. 
وی در پایان از جامعه معلوالن درخواست کرد 
اگر درخصوص انتقال درخواست ها و مشکالت 
خود، به مشــاوره  از مســیر اداره بهزیستی و 
 مشاور ویژه خود نیاز داشتند، مراتب را به وی

 اطالع دهند.

سیدمحسن سجاد افزود: شــهرک های صنعتی بهترین و ایده آل ترین 
راه برای کمک به سرمایه گذاران در تحقق اهداف برنامه های آنها بوده و 

امروز به عنوان ستون رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برنامه های اصالحات اقتصادی دولت 
دوازدهم با هدف دستیابی به »رشد اقتصادی فراگیر، مستمر، اشتغال زا 
و ضدفقر«، با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 

44 قانون اساسی تدوین شده است، این برنامه شامل دو بخش توسعه ای 
و حمایتی بوده که می کوشد عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر را 
از طریق اصالح سازوکارهای اقتصادی ایجاد کرده و آنها را محقق سازد.
فرماندار شهرســتان لنجان ادامه داد: شهرســتان لنجــان با توجه به 
موقعیت استراتژیکی که در اســتان اصفهان دارد مکانی مناسب برای 
سرمایه گذاران است و قطعا با اجرای طرح توسعه شهرک های صنعتی 

شهرستان لنجان، می توان زمینه را برای جذب سرمایه گذاران فراهم 
کرد.ســجاد اضافه کرد: شــهرک های صنعتی فضا و زیرســاخت های 
مناسبی را جهت توسعه صنعتی و اشتغال مولد در اختیار سرمایه گذاران 

خواهند گذاشت و از این رو نقش ویژه ای در توسعه صنعتی دارند.
وی ُمد سرمایه گذاری امروز کشور را در حوزه هایتک دانست و عنوان 
کرد: شهرستان با 12هکتار شــهرک صنعتی تنها یک هزارم مساحت 
شــهرک های صنعتی اســتان را در اختیار دارد؛ لذا با توجه به اینکه 
کلنگ احداث شهرک های صنعتی رکن آباد با ۷۰هکتار و تنگ بیدکان 
با ۹۷هکتار بر زمین زده شده است، سرمایه گذاران می توانند در زمینه 
صنایع هایتک همچون داروسازی، لوازم آرایشی بهداشتی و مواد غذایی 

فعالیت کنند.
فرماندار شهرســتان لنجان با انتقــاد از برخی دســتگاه ها و ادارات به 
دلیل زمان طوالنی  پاســخ  دهی به استعالمات ســرمایه گذاران بیان 
کرد: طوالنی شــدن پاسخ اســتعالمات ســازمان ها به متقاضیان در 
شهرستان لنجان، امتیازی منفی در مســیر سرمایه گذاری به حساب 
می آید؛ لذا کارشناســان دســتگاه های اجرایی بایــد در کوتاه ترین 
زمان ممکن نتیجه اســتعالمات ســرمایه گــذاران را اعــالم کنند تا 
 زمینه توسعه صنعت پاک و ایجاد اشــتغال پایدار در شهرستان فراهم 

شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری در شهرک های صنعتی، بر اساس 
منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و دولت تدبیر و امید است 
و از سوی دیگر عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان 
روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهم ترین عناصر برنامه ریزی بوده 

که امروز ثمرات فراوانی را به همراه داشته است. 
سجاد در پایان گفت:  احداث و گســترش بیشتر شهرک های صنعتی 
شهرستان لنجان و حمایت از صنایع کوچک، قطعا باعث تحقق منویات 

معظم له خواهد شد.

فرماندار شهرستان لنجان:

بستر جذب سرمایه گذاری صنایع تک در این شهرستان مهیاست

فرماندار شهرستان لنجان  در نشست مشترک با مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان و صنعتگران  لنجان
شهرستان لنجان، ایجاد فرصت های شغلی جدید را در گرو استفاده از ابزارها و فرصت های مهم صنعتی دانست و اظهار 
کرد: همواره تقویت مشارکت بخش خصوصی، در توسعه و رشد تولید ملی  نقش موثری داشته و یکی از ابزارهای توسعه این مهم، توجه 

به ایجاد زیرساخت ها و راه اندازی منطقه ویژه صنعتی است.

اخبار

برنامه پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر 
مبتال به نوزاد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
کاشان

پزشکی کاشــان اظهار داشت: 
برنامه جلوگیری انتقال اچ آی وی از مادر مبتال به 
نوزاد، با مشارکت معاونت درمان این دانشگاه آغاز 

شد.
ســید علیرضا مروجی در گفت وگو با وب دا افزود: 

یکی از راه های ابتالی نــوزادان به این بیماری، از 
مادر است که در این راســتا آزمایش های رایگان 
برای مادران بــاردار انجام می شــود تا در صورت 
 امــکان، از تولد فرزنــد مبتال به ایدز پیشــگیری 

شود.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح یاد شده، 

مادران در دوران بــارداری دو بار به صورت رایگان 
توســط مراقبین ســالمت مراکز خدمات جامع 
سالمت و پایگاه های ســالمت مورد آزمایش قرار 
می گیرند و در صورتی که مبتال  باشند، اقدام های 
دارویی پیشــگیرانه به صورت رایگان برای مادر و 
نوزاد انجام می شود تا احتمال  ابتالی نوزاد آلوده 

به این ویروس کاهش یابد.
وی افزود: استفاده معتادان تزریقی از سرنگ آلوده، 
روابط پرخطر جنسی و انتقال ویروس از مادر مبتال 

به کودک، به ترتیب فراوانی از راه های منتقل شدن 
این بیماری بوده و در بانوان افزایش یافته است.

معاون بهداشتی دانشگاه، با بیان اینکه زمانی، طرح 
آسیب ها و بیان آمار و ارقام مربوط به آن با جامعه ما 
مغایرت داشت، افزود: ولی امروزه تجربه ثابت کرده 
است که حســاس کردن جامعه و هشدار دادن به 
جوانان در کاهش آسیب ها و بیماری ها موثر بوده و 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی در راستای پیشگیری 

و کنترل آسیب های اجتماعی، ضروری است.

در کاشان صورت گرفت؛
برنامه پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر مبتال به نوزاد

فرمانــدار آران و بیدگل، در  آران و بیدگل
کارگروه میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری آران و بیدگل اظهار 
داشت: سال هاســت از معرفی منطقه مرنجاب به 
عنوان سایت مهم گردشگری در کشور می گذرد؛ 

اما همچنان شاهد عدم ساماندهی آن هستیم.
 ابوالفضــل معینــی نــژاد، نبــود یــک راهکار 
اساسی برای حل مشــکل و نبود همکاری میان 
دســتگاه های ذی ربط در استان را از دالیل اصلی 
حل نشدن موضوع مرنجاب پس از سال ها وقفه 

دانست.
وی با اشاره به مشکالت موجود در کویر مرنجاب 
اظهار داشت: به دنبال رشد و توسعه گردشگری در 
سراسر شهرستان از جمله منطقه مرنجاب هستیم؛ 
اما در کنار سایر مشکالت، کمبود منابع مالی نیز 

فرصت توسعه را سلب کرده است.
وی با اشــاره به منابع محدود مالی تصریح کرد: 
هزینه برآورد شده برای ساماندهی کویر مرنجاب 
بسیار بیشــتر از تخصیص بودجه شهرستان در 

سال جاری است. معینی نژاد با تاکید بر همکاری 
و همدلی با مسئوالن حوزه گردشگری شهرستان 
و منطقه مرنجاب تصریح داشــت: عده ای از افراد 
با نــگاه تخریبی، درصدد متشــنج کردن فضای 
موجود هســتند. وی تاکید کرد: عالوه بر صنعت 
فرش، حوزه گردشــگری نیز برندی برای معرفی 
هرچه بیشتر شهرستان آران و بیدگل است و این 
مهم ایجاب می کند تا با مدیریت و تدبیر مناسب 

در توسعه هر چه بیشتر شهرستان تالش کنیم.

فرماندار آران و بیدگل بیان کرد:

ناهماهنگی دستگاه ها عامل عدم  ساماندهی مرنجاب
شــهردار قمصر به ضــرورت احداث  کاشان
ایســتگاه خودکار و مجهز در شــهر 
قمصر تاکید و اظهــار کرد: قمصــر دارای موقعیت 
جغرافیایی و اقلیمی خاصی است؛ اما متاسفانه نبود 
چنین ایستگاهی موجب شده مردم این شهر، به نوعی 
دچار ضرر و زیان شــوند؛ چرا که شهرهای مجاور به 
لحاظ برخورداری از چنین امکاناتی توانسته اند اقلیم 
خود را از 2 به یک کاهش دهند؛ در حالی که شــهر 
قمصر از آب و هوایی مشابه آن شهرها برخوردار است. 
نقدی افزود: این شهرداری به همراه اعضای محترم 
شورای اسالمی، تمامی تالش خود را به کار گرفته تا با 
تغییر اقلیم قمصر، هزینه هایی را که خانواده های این 
شــهر بابت تعرفه های گاز مصرفی خود می پردازند، 
کاهش دهیم؛ از این رو ایــن مهم را تا حصول نتیجه 

مطلوب، با جدیت پیگیری می کنیم.
وی در ادامه، به آمادگی کامل شــهرداری و شورای 
اسالمی شــهر در خصوص واگذاری زمین به منظور 
احداث ایستگاه هواشناسی اشاره کرد و افزود: قطعا 
وجود چنین ایستگاهی، عالوه بر مزیت های فراوانی 

که برای شهر در بر دارد، می تواند به اعالم وضعیت آب 
و هوای شهر در شبکه اصفهان کمک کند. ارغوانی، 
ضمن تشکر از شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
در برگزاری چنین جلسه ای، گفت: اینجانب از نزدیک 
شاهد پیگیری های جناب عالی و دوستان عزیز شورای 
شهر در خصوص تغییر اقلیم قمصر و احداث ایستگاه 
هســتم و خود نیز اقدامات الزم را در جهت سرعت 
بخشیدن به خواسته های شــما عزیزان انجام داده و 

به صورت مستمر پیگیر آن هستم.

شهردار قمصر خبرداد:

ایجاد دستگاه هواشناسی؛ از خواسته های شهرداری قمصر 

فرماندار چادگان اظهار داشت: اعتیاد، ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی در خانواده ها و  چادگان
سطح جامعه است. مهدی اسدپور عنوان کرد: امروز همه دستگاه ها برای مقابله با این تهدید 
خانمان سوز موظف به همکاری هستند؛ چرا که تمام افراد جامعه در برابر این پدیده در معرض خطر قرار دارند.

مبارزه با مواد مخدر بنا به تجربه و اطالعات گذشته، تنها به نیروی انتظامی محدود نمی شود، بلکه باید تمام 
مســئوالن با مردم همدل و همراه شــوند تا این معضل اجتماعی را ریشــه کن کنند. وی گفت:    رسانه ها در 

آگاه  سازی مردم از این معضل اجتماعی نقش بسیار موثری دارند.

نقش رسانه ها در 
 آگاه  سازی مردم 

از اعتیاد 

فرماندار چادگان بیان کرد:

گاه
ید
د

شهرداریگردشگری

شهردار نطنز در پی جلسات متعدد 
با اداره میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اظهار داشت: باغشهر تاریخی 
نطنز یکی از شهرهای استان اصفهان است که با 
دارا بودن پتانسیل های طبیعی، تاریخی و مذهبی 

ساالنه پذیرای خیل کثیری از گردشــگران داخلی و خارجی است.علی پیراینده با اشاره به 
قدمت آثار تاریخی نطنز افزود: از میان آثار تاریخی، گنبد باز یکی از شاهکارهای هنر معماری 
ایران از دوران صفویه است که گنبد آجری، طاق نماها و ستون ها بر پایه سنگی بنا شده است.
شهردار نطنز افزود: با تصویب شورای اسالمی شهر، تفاهم نامه ای بین شهرداری و اداره میراث 
فرهنگی نطنز تنظیم شده است و به زودی با همکاری کوهنوردان، شاهد بازسازی و مرمت 

بنای تاریخی گنبدباز خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت تعاونی کامیون داران 
اظهار داشــت: یکی از آرزوهای دیرینه گلپایگان

رانندگان زحمتکش به واقعیت رسید و هزاران راننده ناوگان 
باری و مسافری برون شهری غرب اســتان، با فعالیت این 
مرکز، از سفر اجباری به مرکز اســتان برای دریافت کارت 

هوشمند معاف شدند. حسن صالحی با تشریح فعالیت حوزه صدور کارت سالمت رانندگان بیان کرد: با فعالیت 
مستمر این مرکز، شاهد کاهش تردد رانندگان، اتالف وقت و هزینه اضافی خواهیم بود و در مجموع به اقتصاد، 
سالمتی و ایجاد اشتغال در منطقه کمک خواهد شــد. وی تصریح کرد: از سال ۸6 پیگیری فراوانی در راستای 
فعالیت این مرکز از سوی تعاونی کامیون داران گلپایگان صورت گرفته و امروز با حضور مسئوالن شهرستان و 
متصدیان امور حمل و نقل شهرستان های غرب استان، شاهد افتتاح و فعالیت مرکز صدور کارت سالمت هستیم.
وی با اشاره به حضور اکیپ های مختلف در فرآیند فعالیت مرکز صدور کارت سالمت در شهرستان گلپایگان اظهار 

داشت: خانم دکتر رستمی به عنوان مسئول این مرکز از 1۹ آذرماه شرایط فعالیت آن را فراهم کرده اند.

 گنبد تاریخی
 دوره صفوی مرمت 
می شود

حذف تردد رانندگان 
 کامیون گلپایگان 
به اصفهان

نطنز
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ابالغ رای
9/492 کالسه پرونده: 960306 شــماره دادنامه: 9609976795200555-96/7/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شیوا زارعان به نشانی خیابان آبشار 
دوم مجتمع الیاتیس واحد 52،  خوانده: عبداله ســخائی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه دو فقره چک به مبلغ 30/000/000 ریال به شــماره 0948/405588- 95/10/25 و 
0948/405589-95/11/25  گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست شــیوا زارعان به طرفیت  
عبداله سخائی به خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 
0948/405588 و 0948/405589 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/485/000 به 
عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
)95/10/25 و 95/11/25(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در این شــعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:28443 شعبه 22 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان) 301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/573 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1223/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11 صبح روز دو شنبه مورخه 1396/12/14، 
مشخصات خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار ش بهشتی خ خیام ک دانش 3 پ 
108، مشخصات خوانده: سید محمد سجادی،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5980 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/574 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 191/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11/30 صبح روز دو شنبه مورخه 1396/11/16، 
مشخصات خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار ش بهشتی خ خیام ک دانش 3 پ 
108، مشخصات خوانده: 1- جعفر طاهر نژاد 2- حسن علی آبادی،  گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5907 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )161 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/575 شماره: 339/95 حل 4 به موجب رای شماره 597 تاریخ 96/4/24 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید محرابی فرزند حسین 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/5/30 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 1/230/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له محمود نقدی فروشانی فرزند 
محمد علی به نشانی خمینی شهر بلوار بهشــتی خ دانش 3 پ 108 و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5908 
 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )189 کلمه،

 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/576 شــماره: 960720671533673 – 96/9/19  شــرکت تعاونــی درود گران خمینی 
شــهر و حومه به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی 
شده مدعی است که ســند مالکیت پنج حبه و دو پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
یک قطعه زمین  پالک شــماره 117/348  واقع در خمینی شــهر بخــش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحــه 585 دفتر 4 امــالک ذیل ثبت شــماره 563 به نام آقای ســیمون بهاریانس 
 ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند 49195 مــورخ 1369/3/13 دفترخانه 59 
خمینی شــهر بنامبرده فوق انتقال قطعی گردیده  و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 5988 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )241 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
9/577 آقای مرتضی خســروی دارای شناسنامه شماره 221  به شــرح دادخواست به کالسه  
756/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد مهدی خسروی خوزانی به شناســنامه 25 در تاریخ 1396/8/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سکینه خسروی خوزانی 
فرزند غالمعلی، ش.ش 157 )همسر( 2-مرتضی خسروی فرزند محمد مهدی، ش.ش 221 
)فرزند( 3- رحیم خسروی خوزانی فرزند محمد مهدی، ش.ش 27 )فرزند( 4- زهرا خسروی 
خوزانی فرزند محمد مهدی، ش.ش 227 )فرزند( 5- فاطمه صغری خســروی خوزانی فرزند 
محمد مهدی، ش.ش 1838 )فرزند( 6- فاطمه خسروی خوزانی فرزند محمد مهدی، ش.ش 
2394 )فرزند( 7- زینب خسروی خوزانی فرزند محمد مهدی، ش.ش 1130098052  و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 5989 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
تبصره 1 ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

9/578 شماره: 960720671553268 – 96/9/19  بر اســاس تقاضای مظاهر خوش نهاد 
با شــماره دفتر الکترونیکــی 139620302006010417 مبنی بر تعیین بهــاء ثمنیه اعیانی 
ششــدانگ پالک 183 فرعی از 110 واقع در خمینی شــهر بخش چهارده ثبت اصفهان که 
طبق نظریه هیات کارشناســی وارده به شــماره 960720671503268 مورخ 1396/9/19 
اعالم گردیــده ملک بصورت یک باب باغ بــا دیوارهای گلی اطراف آن بوده که در قســمت 
مدنظر حــدود 48 متر مربع ســاختمان قدیمــی وجــود دارد و بقیه این پالک به مســاحت 
132 متــر مربع به صورت باغ مشــجر بوده که طبق بررســی های همه جانبــه ثمن اعیانی 
این پالک در زمان بافت کشــاورزی به مبلــغ 8/000/000 ریال برآورد گردیده اســت که 
متقاضی مبلغ مذکور را طی 887043-1396/9/19 در حق همســر آقــای محمد مثقالی یا 
وراث احتمالی ایشــان واریز نموده اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا ذینفع در صورتی که مدعی تضییع حقی 
باشد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم ارائه گواهی 
 طرح دعوی ســند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء ثمینه اعیانی صادر و تســلیم خواهد شد. 
م الف: 5990 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
9/493 کالسه پرونده: 960305  شــماره دادنامه: 9609976795200584-96/7/4 مرجع 

رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شیوا زارعان به نشانی خیابان آبشار 
دوم مجتمع الیاتیس واحد 52،  خوانده: علی عباسی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 26/000/000 ریال بابت یک فقره چک 475787،  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست شیوا 
زارعان به طرفیت  علی عباســی به خواســته مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 475787 عهده بانک سپه به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجــارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 1/405/000 
به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )95/11/17(  
 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود 
و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد.  م الف:28415 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

) 287 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

9/567 شــماره: 484/96 حل 4 به موجــب رای شــماره 1084 تاریــخ 96/6/20 حوزه 4 
شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- ناصر 
جزینی 2- محمد حیدری هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
19/106/759 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
93/6/4 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد )ســهامی عام( به مدیریت 
علیرضا زمانی با وکالت محبوبه صفاریان به نشــانی خمینی شــهر  خ مــدرس نبش کوچه 
بهداری  و پرداخت 468/834 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی می باشــد.  رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون 
 اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خــود را قادر 
به اجرای مفــاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلــت مزبور صــورت جامع دارایی خــود را به 
قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:5853 شــعبه 
 4 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )206 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/568 شماره نامه: 9610113633900885 شماره پرونده: 9609983633600803 شماره 
بایگانی شعبه: 960812 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 960812 به  ذلیخا بیگی و هوشــمند فتحی خواندگان پرونده فوق الذکر که 
مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن حمید ملک زاده فرزند عباسعلی به خواسته مطالبه 
و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 ساعت 
9 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات 
ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج 
می شود. م الف: 5968 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )166 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/570 شماره: 1665/95 به موجب رای شــماره 427 تاریخ 96/4/28 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- علی موسوی به نشانی 
مجهول المکان 2- علیرضا رحیمی به نشانی خمینی شهر خ حافظ کوچه دنا آخر کوچه سمت 
راست کارگاه بازیافت پالستیک محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان میثم آزادی به نشانی خمینی 
 شهر خ سلمان فارس خ خیام غربی پ 48 با وکالت خانم سمیه سحری به نشانی خمینی شهر 
خ بوعلی مجتمع کوثر ط اول واحد 1 و پرداخت نیم عشــر دولتی به صندوق دولت رای غیابی 
است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5970 شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )219 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/571 شماره صادره: 960720671552914 – 96/9/19 خانم سودابه سعیدی فرزند نادعلی 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 170/4743  واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 248 دفتر 343 امالک ذیل ثبت شماره 
75965 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 16458 مورخ 1393/05/11 
دفترخانه 301 خمینی شهر بنامبرده فوق انتقال قطعی گردیده  و معامله دیگری هم انجام نشده 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5978 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)229 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/491 کالســه پرونده: 652/90 ش 16 شــماره دادنامه:770-90/9/30 مرجع رسیدگی: 
 شــعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: امیرالــه آدم زاده به نشــانی اصفهان 
خ عبدالرزاق کوچه شــهید امیر حســین دیانی دردشتی بن بســت جناب پالک 54، خوانده: 
فتح اله راعی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ هیجــده میلیون ریال تمام 
وجه یک فقره چک با احتســاب کلیه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: دعوای آقای امیراله آدم زاده به طرفیت آقای فتح اله راعی  
 به خواســته مطالبه مبلــغ 18/000/000 ریال وجــه چک  شــماره 83/10/30-580549،

 ت 261  عهده بانک ملی شعبه دهق به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و این که خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی )نشر آگهی در روزنامه نســل فردا به تاریخ 90/8/1( در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت اســت  لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال  بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد م الف:28404 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

9/360 آقای افشین ماستری فراهانی فرزند خسرو و فرشید محمد خیامارانی فرزند رشید و وحید 
ساالر آبادی فرزند بهمن در پرونده شماره 941772 ب 16 این شعبه به اتهام همگی مشارکت 
در کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وســیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر 
این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27348 
 شــعبه 16 بازپرســی مجتمع شــماره یک دادســرای عمومی و انقالب اصفهان )93 کلمه،

 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/572 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 983/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/40 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخه 
 1396/11/3، مشــخصات خواهان: محمد کریمی فرزند عبدالرحمان به نشانی خمینی شهر 
خ امیرکبیر فرعی 81، مشخصات خواندگان: 1- مهرداد آژ فرزند علی نقی 2- سیمین وزیری 
فرزند مسعود،  خواسته و بهای آن:  الزام به انتقال سند مالکیت یک دستگاه رنو سپند مدل 82 
به شماره شهربانی 489 ج 36 ایران 53 ، خسارات دادرسی، دالیل خواهان:  کپی قولنامه خرید 
خودرو، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 5976 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 
یک( )196 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
9/362  آقای محســن کبعلی فرزند حســن و خانم محبوبه رمضانی فرزنــد خلیل در پرونده 
شماره 941860 ب 16 این شــعبه به اتهام همگی مشــارکت در کالهبرداری تحت تعقیب 
 قراردارید به این وســیله بر اســاس ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری به شــما ابالغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از 
انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27343 شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )86 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/370 آقای مجتبی حلبی فرزند فرهاد در پرونده شــماره 951944 ب 16 این شعبه به اتهام 
مشارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر 
شــوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. 
م الف:27332 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

)79 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

9/52 شماره: 134/95 ش 52 به موجب رای شــماره 565 تاریخ 95/8/15 حوزه 52 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهداد فوالدی )مستعار 
 محمود( به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخــت مبلغ هفــده میلیون ریال 
) 17/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 2/485/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/3/22 لغایت اجرای حکم و 
نیم عشر اجرایی در حق محکوم له مینای گل عظیمی به نشانی خوراسگان ابر هتل نگین کوچه 
نوروز پ 13، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:25132 شعبه 52 حقوقی 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/579  خانم نصرت اســماعیلی گنهرانی دارای شناسنامه شماره 690  به شرح دادخواست به 
کالسه 496/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی یار پناهی گنهرانی به شناسنامه 105 در تاریخ 96/5/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد پناهی گنهرانی، ش.ش 6، 
ت.ت 1343/1/12 فرزند پسر 2- تقی پناهی گنهرانی، ش.ش 26، ت.ت 1345/8/15 فرزند 
پســر 3- مریم پناهی گنهرانی، ش.ش 26، ت.ت 1340/6/12 فرزنــد دختر 4- لیال پناهی 
گنهرانی، ش.ش 24، ت.ت 1347/9/1 فرزند دختر 5- زهرا پناهی گنهرانی، ش.ش 28، ت.ت 
1349/10/1 دختر 6- پروین پناهی ، ش.ش 41، ت.ت 1351/4/20 دختر 7- حمیده پناهی 
گنهرانی، ش.ش  7، ت.ت 1359/1/2 فرزند دختر 8- نصرت اسماعیلی گنهرانی، ش.ش 690، 
ت.ت 1319/7/2 همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 375 شعبه اول حقوقی 

و حسبی شورای حل اختالف بخش کرون )186 کلمه، 2 کادر(

مزایده
9/566 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 961024 ج/12 له خانم ملیحه قصابی سینی با وکالت خانم زهرا سعادت و علیه 
آقای علیرضا حبیبی دهاقانی مبنی بر مطالبه 130 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت محکوم به 
در تاریخ 96/10/19 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 27 و 3/11 سهم از 110 سهم مشــاع از ملک 15201/275 بخش 5 با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی آقای حجت اله حبیبی 
دهاقانی و اکنون در تصرف مالکانه ورثه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهــای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر 
عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مــورد تقاضا واقع در آدرس: 
اصفهان چهار راه پیروزی خیابان هشت بهشت شــرقی بعد ازمسجد حضرت علی کوچه 36 
صاحب الزمان )عج( بن بست شهید مستقل پالک 144 ، الف( ملک مورد نظر در صفحه 365 
دفتر 95 ذیل ثبت خروجی به نام حجت اله حبیبی دهاقانی واقع در بخش پنج اصفهان میباشد. 
مقدار 150 سهم مشاع از 52989 سهم ششــدانگ بنام حجت اله حبیبی دهاقانی می باشد که 
در وضعیت موجود به صورت یک باب خانه قدیمی با نمای سنگ سفید می باشد و دارای کلیه 
اشتراکات خدماتی اعم از آب، برق، و فاضالب شهری می باشد لذا ارزش هر متر مربع آن اعم 
از عرصه و اعیان انضمام خدمات اشتراکی فوق و ســایر متعلقات هر متر مربع 32/000/000 
برآور می گردد. بنابراین: کل عرصه طبق نقشه های ثبتی حدود 180 متر مربع لذا هر سهم آن 
برابر یک متر مربع می باشد. پنج میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال 5/760/000/000= 
32/000/000=180 عرصه و اعیان احداثی که سی ســهم آن متعلق به خانم اقلیما نامداری 
موسی آبادی می باشــد 960/000/000= 32/000/000= 30 ســهم عرصه و اعیان سهم 
نامبرده می باشد. ســهم حجت اله حبیبی دهاقانی طبق دفتر امالک 150 سهم می باشد که 
چون ایشان فوت نموده و دارای 4 پسر و سه دختر به اسامی جواد و علیرضا و اکبر و رسول خانم 
ها سمیه و فاطمه و شــهین فرزندان و خانم اقلیما نامداری موسی آبادی همسر به قانون ارث 
لذا مالکیت حجت اله  به 11 سهم مساوی تقسیم هرپســر مالک دو یازدهم سهم و هر دختر 
 مالک یک یازدهم سهم جمعًا باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن و بهاء مزبور متعلق به خانم نامداری 
می باشد لذا 150 سهم فوق بشرح زیر قابل تقسیم است.چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال= 
4/800/000/000= 32/000/000  < > 150 عرصه و اعیان سهم حجت اله حبیبی دهاقانی 
مبلغ چهارصد و سی و شش میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و ششصد و سی و شش ریال= 
436/363/636 ریال سهم هر دختر و سهم هر پســر هشتصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و 
بیست و هفت هزار و دویست و هفتاد و سه ریال سهم هر پسر با توجه به اینکه یک هشتم آن 
متعلق به خانم نامداری می باشد بنابراین سهم علیرضا حبیبی دهاقانی مبلغ 87/272/727/273 
ریال می باشــد یک هشــتم آن به عنوان ســهم مادرش 10/909/090/909 ریال می باشد 
باقیمانده ســهم ایشــان از مبلغ فوق 763/636/364 ریال= هفتصد و شصت و سه میلیون و 
ششصد و سی و شش هزار و سیصد و شــصت و چهار ریال، با توجه به اینکه حجت اله حبیبی 
دهاقانی 150 سهم از پالک 15201/275 بخش اصفهان را دارد لذا یازده سهم مساوی تقسیم 
می گردد سیزده سهم و هفت یازدهم سهم برای هر دختر 13 و 7/11= 11 تقسیم 150 ، بیست 
و هفت سهم سه یازدهم سهم ) 273(= 2 * 13 و 7/11 ، سهم برای پسر می باشد بنابراین سهم 
علیرضا حبیبی دهاقانی 27 و 3/11 سهم می باشد باستثناء بها ثمنیه اعیانی آن که متعلق است 
به خانم اقلیما نامداری موسی آبادی که پس از کسر بهاء ثمنیه اعیانی مبلغ 76/363/636 تومان 
برآورد گردید هفتاد و شش میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و ششصد و سی و شش تومان 
 را صحیح می باشد.  م الف:28414 اجرای احکام  شــعبه 12 حقوقی اصفهان)741 کلمه، 

8 کادر(
ابالغ رای

9/486 کالسه پرونده: 960201 شــماره دادنامه: 9609976795601282-96/8/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی شمسائی سخویدی به نشانی 
اصفهان خ رودکی خ عالمه جعفری ک ش آزمون شرقی بن بســت مهرداد پ 3/1،  خوانده: 
میالد گلی ورجوی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای علی شمســائی ســخویدی به طرفیت آقای میالد گلی ورجوی به خواسته مطالبه مبلغ 
108/000 وجه یک فقره چک به شماره 648188-96/2/25 عهده بانک تعاونی اعتباری ثامن 

االئمه به انضمام خسارات دادرسی بدواً اعسار از هزینه دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوی به اســتناد مواد 519 ، 198، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 249، 307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و 
هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/550/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و  
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود و 
در خصوص خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به این که خواهان هزینه دادرسی 
را پرداخت نموده است مستندا به مواد 3، 10 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار  
رد  دعوی اعسار خواهان صادر می گردد قرار صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. م الف:28433 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان) 339 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/488 کالسه پرونده: 960156 شــماره دادنامه:9609976794700814 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نوروز علی حدادیان به نشانی خ آتشگاه پمپ 
بنزین ســعادت کوی گلزار شهدا بن بست شــقایق پ 44، خوانده: راضیه رستمی لردجانی به 
نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  آقای نوروزعلی حدادیان به طرفیت خانم راضیه رستمی لردجانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 617625  به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارصد و ده هزار  ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )1380/11/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:28429 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 289 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
9/489 کالسه پرونده:   960400 شماره دادنامه:9609976805201259-96/7/30 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد امید اشکبوس به نشانی 
اصفهان شــاپور جدید مشــیرالدوله جنب گاراژ نقش جهان، خوانده: ناصر پوالدوند به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت چک به شماره 874034  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده واخذ  نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای محمد امید اشکبوسی به طرفیت آقای ناصر پوالدوند  به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک  به شــماره 874034 مورخ 96/4/14 بانک کشاورزی  
مطلق خســارات قانونی  با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  
صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  
310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/320/000 ریال  بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 96/4/14 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:28419 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان )291 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/490 کالســه پرونــده:960685 شــماره دادنامــه:96/8/8-9609976794103416 
مرجع رســیدگی: شــعبه  شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: هدا قربــان خانی به 
نشــانی خیابان ســجاد طبقه باالی بانک ســپه پ 225، خوانده: حسین شــکوهی پور به 
 نشــانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 50 میلیــون ریال وجه دو فقره ســفته به 
شماره های 0013854 و 0013855، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای هدا قربان خانی به طرفیت حسین شکوهی 
پور به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بخشی از وجه سفته های به شماره خزانه داری 
کل 13854 و 13855 به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات 
 در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/695/000 ریال بابت هزینه دادرســی برمبنای تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی روزنامه و 
همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/3/9 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهــی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشــد.م الف:28410 شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )296 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/569 شماره نامه: 9610113633600859 شماره پرونده: 9609983633600564 شماره 
بایگانی شعبه: 960571 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 960571 به آقایان امیر حسین دوام بدر فرزند داود و احمد شریف زارع فرزند 
اکبر خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن آقای 
محمد نصیری فرزند حبیب اله به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان رســیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 96/10/30 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل 
از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای 
 صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه
 مربوط مراجعه نمایــد. این آگهی وفق مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امور مدنــی یک نوبت در یکــی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شــود.
 م الف: 5969 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )177 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/582 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3289 فرعی از 11548 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین طالبی اسفندارانی فرزند یارمحمد 
 در جریان ثبت اســت و رای شــماره 13960302027005301 مورخ 1396/5/10 از طرف
 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به 
دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
 مرقوم در تاریخ 1396/10/19 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد

 لــذا به موجــب ایــن آگهی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطار مــی گــردد که در 
روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضیــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
 حــدود تــا ســی روز پذیرفته خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 آئین نامــه قانــون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضی ثبت و یــا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
 گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه
 به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:29330 شبان رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
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سرشماری حیات وحش شاخص 
در منطقه کرکس

برنامه سرشماری حیات وحش شاخص در منطقه 
حفاظت شده کرکس در تاریخ ۹۶/۹/۱۹ با حضور 
محیط بانان منطقه، محیط بانان و کارشناســان 
حفاظت محیط زیســت اســتان و بــا همراهی 
ســازمان های مردم نهاد، کوهنوردان و همیاران 

اجرا شد.

تخریب پنج حلقه چاه غیر مجاز 
تولید زغال

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
نجف آباد گفت: به دنبال اعتراض مردمی منطقه 
قمیشلو مبنی بر آلودگی هوا به علت فعالیت کارگاه 
هاي تولید زغال در زمین هاي محدود این منطقه 
و صدور اخطارهاي زیست محیطي به مالکان، با 
حکم قضائی پنج حلقه چاه غیر مجاز تولید زغال 
تخریب شد. محمد محمدی افزود: در این چاه ها 
به روش سنتی اقدام به سوزاندن چوب می کردند. 
در سه ماه گذشــته نیز ۴۰ حلقه چاه غیر مجاز 
تولید زغال در شهرستان نجف آباد با حکم مراجع 

قضائی پلمب شد.

جمع آوری3 هزار متر دام 
صیادی از دریاچه زاینده رود

 به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان چــادگان، محیط بانان ایــن اداره، 
به هنگام گشــت، کنترل و قالب کشــی از تمام 
قســمت های دریاچه ســد زاینده رود ) منطقه 
حفاظت شده داالنکوه و ســد زاینده رود( بیش 
از ســه هزار متر دام را از قسمت هاي مختلف این 
دریاچه، جمع آوري و به پاســگاه محیط زیست 
چادگان منتقل کردند.  این دام ها به صورت شبانه 
کشف و ضبط شد؛ درحالی که متخلفان به دلیل 
سرما در محل حضور نداشتند. تعدادی از ادوات 
صید کــه از متخلفان در ســواحل دریاچه به جا 
مانده بود نیز جمع آوری و به پاسگاه محیط بانی 

چادگان منتقل شد.

افزایش حقوق بازنشستگان دولت 
و نیروهای مسلح در بودجه97

سال آینده حقوق بازنشســتگان دولت و نیروهای 
مسلح افزایش می یابد.  براساس الیحه بودجه سال 
آینده کل کشور، دولت مجاز شــده تا درخصوص 
افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و ســـازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح، با اولویت کسانی 
که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون ریال 
)۲ میلیون تومان( است، براساس آیین نامه اجرایی 
که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری 
دستگاه های ذی ربط تهیه می شــود و به تصویب 
هیئت وزیران می رسد، اقدام کند. همچنین مقرر 
شــده تا صندوق بازنشستگی کشــوری و سازمان 
تامیــن اجتماعی نیروهای مســلح افزایش احکام 
حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی نفع ناشی از 

اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال کنند.

تشکیل کارگروه ملی 
توانمندسازی جامع زنان 

سرپرست خانوار
کارگروه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 
با مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده و به ریاست 
معصومه ابتکار با مشارکت دســتگاه های اجرایی 
مرتبط در این معاونت تشکیل شــد. این کارگروه 
با مشــارکت دســتگاه های مرتبط با موضوع زنان 
سرپرســت خانوار شــامل وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ســازمان بهزیســتی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و با همکاری ســازمان های دیگر نظیر 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد 
کشاورزی و تعدادی از سازمان های مردم نهاد فعال 
در حوزه زنان و خانواده و همچنین مجلس شورای 
اســالمی، آغاز به کار کرد. در نخستین جلسه این 
کارگروه، ابتدا آیین نامه مربوطه بررسی شد و پس از 

اصالح و تایید اعضا، به تصویب رسید.

وقتی که مردم یک شــهر در یک رویارویی و همراهی چند لحظه ای با 
هم حرف می زنند، فارغ از اینکه چه می گویند، این موضوع اهمیت دارد 
که هنوز روابط انسانی در آن شهر حیات دارد؛ یعنی هنوز آدم های شهر 
یکدیگر را می بینند؛ هنوز سطحی از اعتماد هست، بین دل ها فاصله ای 
نیست و هم زبانی ممکن است؛ از این منظر اگر بنگریم، برقراری ارتباط 
بین اعضای یک خانواده، چنــدان اهمیتی ندارد؛ مهم آن اســت که 
تعدادی »غریبه« بتوانند با هم گفت و گو کنند. شــهری که مردمانش 
نمی توانند به هر دلیل به رفتارهای یکدیگر واکنش نشان دهند، در آن 
بحثی درنمی گیرد و نظری بیان نمی شود، شهری ُمرده و بی روح است. 

چنین شهری در برابر بحران ها و چالش های مختلف بسیار آسیب پذیر 
خواهد بود. در مواجهه با چنین شهری باید احساس خطر و بیش از آن 
چاره اندیشی کرد و این موضوع را نیز بررسی کرد که چه اتفاقی در این 
جامعه رخ داده است که فرد از ارتباط بر قرار کردن با هم نوع خود طفره 
می رود. رییس انجمن آسیب شناسی کشور در این خصوص می گوید: 
ارتباط اجتماعی بین افراد، مهارتی است که افرا د دارای آن، می توانند 
بر مشکالت و تنش ها و افکار مزاحم به راحتی غلبه کنند؛ چرا که ارتباط 
بخصوص ارتباط کالمی، اصلی مهم در تعامالت اجتماعی محســوب 
می شــود و هر زمان از این قدرت معجزه گر اســتفاده شده، ارتباطات 

توانســته اند با نفوذ بیشتری تاثیر خود را نشــان دهند. دکتر کوروش 
محمدی با بیان اینکه در جامعه ای که افراد برای اجتماعی شدن تالش 
کنند و در دوران رشد به آن بپردازند، به راحتی می توانند ارتباط سالم و 
موثر برقرار کنند ادامه می دهد: چرا که وقتی مهارت اجتماعی و گفتمان 
اجتماعی مبتنی بر مهارت و به همراه آن باور الزم و کافی بر ارتباط موثر 
وجود داشته باشد، این مهم نقش تاثیرگذاری در خیزش های اجتماعی 
به نفع جامعه خواهد داشــت؛ همچنین نوع دوستی ها و تحوالتی مثل 
انقالب های متفاوت، دور از واقعیت نیســت اگر بگوییم به دلیل چنین 
رویکردهایی اتفاق افتاده است و پیوندی بین آحاد جامعه به نمایش می 
گذارد. وی ادامه داد: اما نباید فراموش کرد بخشی از ارتباطات نیز با نوع 
نگرش جامعه و سازمان های تربیتی و فرهنگی و نظام تعامالتی خانواده 
مرتبط است و به طور حتم خروجی آن فضای اجتماعی مطلوب را تبیین 
می کند و اگر چنین جامعه ای وجود داشــته باشــد، از حیث مقابله با 

مشــکالت احتمالی با کمترین هزینه 
روبه رو خواهد شد. دکتر محمدی تاکید 
کرد: تاریخچه زندگــی مردم اصفهان 
نشــان می دهد تعامل و ارتباط حرف 
اول را می زنــد و در این میان ادبیات و 
گفتمان پایه تعامالت مردم این کهن 
الگو در تمامی زوایای فرهنگی اصفهان 
ریشه دارد و متاســفانه امروز تغییرات 
به وجود آمده، باعث شــده این قاعده 
آسیب ببیند و ســطح باالیی نداشته 
باشــد و این گونه میان اصالت تاریخی 
فرهنگی و ســبک زندگی امروز فاصله 
افتاده است. بی شک با توجه به ارتباط 
ســالم و اصولی کالمی این شاه کلید 
ارتباطی، می توانیم جامعه ای همراه و 

موفق تر را شاهد باشیم.

وقتی میان اصالت تاریخی فرهنگی و سبک زندگی امروزه شهروندان فاصله افتاده است؛

جای خالی گفت و گو

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که وقتی سوار تاکسی یا اتوبوس یا هر وسیله نقلیه عمومی دیگری شده اید، فردی که کنار شما نشسته است 
یک موضوع مرتبط یا غیر مرتبط با شرایط جامعه را دست آویزی قرار می دهد و شروع می کند به صحبت کردن و شما در صورت حوصله داشتن 

ارتباط اجتماعی ترجیح می دهید این راه طوالنی را با همصحبتی این همسفر موقت بگذرانید.
بین افراد، 

مهارتی است 
که افرا د دارای 
آن، می توانند 
بر مشکالت و 

تنش ها و افکار 
مزاحم به راحتی 

غلبه کنند

عکس  روز 

افزایش حقوق بازنشستگان دولت و 
نیروهای مسلح در بودجه97

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

اخبار 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
وپرورش، از تشکیل کمیته شــیر خبر داد و گفت: 
با جدیت تمام پیگیر مســئله شیر مدارس هستیم 
تا در اســرع وقت این مهــم عملیاتی شــود؛  چرا 

که تجربه نشــان می دهد توزیع شــیر به ویژه در 
مناطق محروم و کمتر توســعه یافته اثرات بسیار 
مثبتی را در پی داشــته اســت.علی الهیار ترکمن 
درخصوص شــیر مدارس اظهارکرد: موضوع شیر 
مدارس کار بین بخشی اســت و به این منظور، الزم 
است چهارحلقه اجرایی فعال شوند.الهیار از جهاد 

کشاورزی به عنوان اولین حلقه فرآیند شیر مدارس 
نام برد و تصریح کرد: تولیــد و توزیع یک میلیارد 
بطری ۲۰۰ سی سی در سطح کشــور باید توسط 
جهاد کشاورزی بررسی شــود. حلقه دوم، سازمان 
حمایت از مصرف کننده اســت کــه تعیین قیمت 
شیر مهم ترین وظیفه آن به شمار می رود. وی ادامه 

داد: سازمان برنامه و بودجه حلقه سوم فرآیند شیر 
مدارس اســت که وظیفه تامین اعتبــار را برعهده 
دارد ونهایتا حلقه چهارم آموزش و پرورش اســت 
که کار تعییــن و تنظیم قراردادهای تولید شــیر 
با کارخانجات، نظــارت بر تولید و نحــوه توزیع را 

برعهده دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
تشکیل کمیته »شیر« مدارس

مدیر گروه حسابداری دانشگاه اصفهان گفت: امروزه 
حسابرسان برای حفظ موقعیت اجتماعی خود باید 
وارد نقش شوند و سایر دستگاه ها به کشف تقلبات 

نپردازند.
 ناصر ایزدی نیا در نخســتین همایش سراســری 
مشترک کارشناسی حســابداری و حسابرسی، با 
بیان اینکه این همایش با محوریت نقش حسابداری 
برای مبارزه با مفاســد اقتصادی برگزار شد، اظهار 
کرد: هدف از این همایش، تعامل دوسویه دانشگاه و 

حرفه حسابداری است.
وی افزود: تبــادل تجــارب و انتقــال یافته های 
دانشگاهی به بدنه حرفه حسابداری و حسابرسی و 
تشریح نقش اجتماعی در روان شناسی حسابرسی و 
ایجاد روحیه آرامش در بین اقشار مختلف، از دیگر 

اهداف برگزاری این همایش است.
ایزدی نیا تصریح کرد: این اهداف تحقق نمی یابد 
مگر اینکه حســابداران به مبارزه با مفاســد همت 

گمارند. وقوع اختالس ها در افکار عمومی این انتظار 
را به وجود می آورد که چرا مسئوالن نقش خود را به 

درستی ایفا نمی کنند.
وی تصریح کرد: تاکید حسابرسان به نقش سنتی 
خود و اظهار نظر در چارچوب اســتانداردها برای 
افکار عمومی پذیرفته شده نیســت و مردم انتظار 
دارند حسابرســان در کشــف تقلبات وارد شوند و 

مسئولیت پذیری داشته باشند.

مدیر گروه حسابداری دانشگاه اصفهان:

حسابرسان باید نقش آفرین باشند
رییس اداره آموزش  و پرورش استثنایی استان اصفهان 
با بیان اینکه ایاب و ذهاب دانش آموزان، هزینه زیادی 
را به خانواده ها تحمیل می کند، گفت: در حال حاضر 
این  یکی از مهم ترین چالش خانواده های دانش آموزان 
استثنایی است. محسن الماسی با بیان اینکه پنج هزار 
دانش آموز استثنایی و دو هزار و ۷۳۲ دانش آموز تلفیقی 
تحت پوشش اداره آموزش  و پرورش استثنایی مشغول 
به تحصیل هســتند، اظهار داشــت: ورودی مدارس 
اســتثنایی را نمی توان پیش بینی کرد؛ زیرا هر سال با 
سال قبل تفاوت دارد. وی در ادامه گفت: ۱۰۷ مدرسه 
خاص، ۲۲ مرکــز اختالالت یادگیری بــا ۱۴۶ مدیر، 
۱۵۴ معاون، یک هزار و ۴۳ معلم و دبیر، ۵۱ مشــاور 
و ۲۲ مربی پرورشی، ۶۲  نفر در حوزه توان بخشی، ۱۱ 
نفر مراقب ســالمت و ۱۸۰ نفر کادر سالمت خدماتی 
در اداره آموزش  و پرورش اســتثنایی اســتان فعالیت 
می کنند. رییــس اداره آموزش  و پرورش اســتثنایی 
استان اصفهان با بیان اینکه بسیاری از فضاهای آموزشی 

اداره آموزش  و پرورش استثنایی فرسوده است، تاکید 
کرد: در ســال های اخیر کمتر مرکز و مدرسه ای برای 
دانش آموزان استثنایی افتتاح شده و  بسیاری از مدارس 
و مراکز فعلی هم نیاز به مقاوم سازی دارند که با توجه به 
حوادث طبیعی مثل زلزله، ضرورت توجه به مقاوم سازی 
این مدارس بیش  از پیش احساس می شود. همچنین 
برای سال تحصیلی جاری حداقل به ۱۰ فضای آموزشی 

و یک فضای ورزشی استاندارد نیاز داریم.

رییس اداره آموزش  و پرورش استثنایی استان اصفهان مطرح کرد:

ایاب و ذهاب دانش آموزان؛ مشکل پرهزینه خانواده ها

حمله خونین افراد شرور به پلیس در اصفهان 

تحصیل دانش آموزان زلزله زده 
در فضای باز و هوای سرد

فرمانده انتظامی استان اصفهان، از مجروح شدن مامور پلیس در عملیات دستگیری اراذل و اوباش خبر داد. سردار مهدی معصوم بیگی، در حاشیه عیادت 
از مامور مجروح شده طی درگیری با افراد شرور منطقه گفت: در راستای تدابیر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر برخورد سریع و ضربتی با اراذل و اوباش 

و برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم، طرح های ویژه ای با نام »ذوالفقار« طراحی و اجرا شد. وی افزود: در این طرح ها، با تالش و زحمات شبانه روزی و مجاهدانه 
ماموران فرماندهی انتظامی استان اصفهان، تعداد قابل توجهی از افراد شرور و قانون شکن، دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند که این گونه اقدامات ضربتی باعث 
افزایش احساس امنیت و رضایتمندی بسیار در بین مردم استان شده است. سردار معصوم بیگی، از ارسال پیام تقدیر و تشکر فرمانده نیروی انتظامی از اقدام شجاعانه 
ماموران پلیس استان اصفهان در برخورد سریع و ضربتی با افراد شرور و قانون شکن و مخالن نظم و امنیت عمومی خبر داد و گفت: اقدام شجاعانه ماموران سختکوش 

پلیس استان، این پیام را به جامعه منتقل می کند که مردم مطمئن باشند فرزندانشان در ناجا تا سرحد جان بر سر امنیت ایستاده اند.

حادثه

رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
عنوان کرد:

 سهمیه جذب ۴۰۰ معلم 
در آزمون استخدامی

رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور 
با اشــاره به کمبود ۷۰۰ نفری نیروی انسانی در 
این حوزه، اظهار داشت: برای جبران این کمبود، 
ســهمیه حدود ۴۰۰ نفر در آزمون اســتخدامی 
برای مدارس اســتثنایی پیش بینی شده است و 
برای ۳۰۰ نفر باقی مانده هم ناچاریم بازنشستگی 
نیروهایی که سال های خدمتشــان پر شده را به 
 تاخیــر بیندازیم و از نیروهای طرحی اســتفاده 

کنیم.
مجید قدمی افزود: این نیروهای طرحی ۲ سال 
در مدارس به کار گفتار درمانی و شنوایی سنجی 
خواهنــد پرداخت و در مناطــق محرومی چون 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان که نیروهای واجد 
شرایط برای شرکت در آزمون کم است نیز از این 

نیروهای طرحی استفاده می کنیم.

رییس دامپزشکی برخوار خبرداد: 
 کشف بیش از یک تن 

مرغ غیربهداشتی
بیش از یک تن مرغ قطعه بندی غیربهداشــتی 
در برخوار کشــف و معدوم شــد. رییس شبکه 
دامپزشکی شهرســتان برخوار گفت: در بازرسی 
کارشناســان واحد نظارت بر بهداشــت عمومی 
و مواد غذایی از یــک کارگاه توزیع مرغ در جاده 
زینبیه - حبیب آباد، بیــش از یک تن محصول 

غیربهداشتی کشف و معدوم شد. 
مجید فلســفی منش با بیان اینکــه پرونده این 
متخلفان برای بررسی بیشــتر به مراجع قضائی 
تحویل داده شده اســت افزود: نگهداری و عرضه 
فرآورده های خام دامی بدون تاریخ تولید و انقضا، 

تازه یا منجمد ممنوع است.

حوادث رانندگی، دومین عامل 
مرگ و میر در کشور است

معاونت امداد و نجات اورژانس کشور با بیان اینکه 
حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ و میر بعد از 
سکته است، گفت: هدف از اجرای طرح زمستانی 
پلیس راهور، کاهش مرگ و میر و برقراری انضباط 

ترافیکی در کشور است. 
سال گذشــته ۱۶ هزار نفر در جاده ها جان دادند 
و ۶۰۰ هزار نفر بر اثر جراحات ناشــی از حوادث 

رانندگی به بیمارستان منتقل شدند. 
وی با تاکید بر اینکه حوادث ترافیکی دومین عامل 
مرگ بعد از سکته است، اظهار کرد: هدف از طرح 
امدادرسانی کاهش مرگ و میر است و به همین 
منظور وزارت بهداشت با ۸۸۲ پایگاه شهری، ۳۴ 
بالگرد و ۲۳۲ آمبوالنس آماده خدمت رسانی است.

روز گذشته اتفاق افتاد؛
 انفجار یک واحد مسکونی 

بر اثر نشت گاز
سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
گلپایــگان گفت: بر اثــر نشــت گاز و انفجار در 
 واحد مســکونی، یک نفر دچارسوختگی شدید 

شد. 
مهدی خلجی اظهار کرد: طی تماس با سامانه ۱۲۵ 
مبنی بر انفجار گاز در یک واحد مسکونی واقع در 
خیابان امام حســن مجتبی)ع(، بالفاصله اکیپ 

عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.
 وی افزود: انفجار گاز در واحد مســکونی به علت 
نشت گاز شــهری اتفاق افتاده که طی آن، جوان 
ساکن در واحد مسکونی دچار سوختگی شدید 

شده است.
 سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
گلپایگان گفــت: در این حادثــه اورژانس ۱۱۵،  
پلیس ۱۱۰  و حوادث گاز گلپایگان همکاری الزم 

را انجام دادند. 
وی تاکید کرد: شهروندان با توجه به سردی هوای 
زمستان، در استفاده از وسائل گازی، سالم بودن 
دودکش بخاری یا شیلنگ گاز را بررسی کنند یا 
در صورت بوی ناشــی از گاز، مراتب را به حوادث 
گاز اطالع دهند تا از انفجار و حریق در ساختمان 

جلوگیری شود.

اخبار

آموزش  و پرورشدانشگاه

رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان 
اصفهان، از افتتاح انجمن نخبگان دانش آموزی ادب و 

هنر اصفهان خبر داد.
 مرتضی شکری درباره انجمن نخبگان دانش آموزی 
ادب و هنر اصفهان اظهار کرد: افتتاحیه انجمن ۲۲ 

آذرماه است و فراخوان عضویت در انجمن ادب و هنر به مدارس متوسطه اول و دوم شهر اصفهان 
ارسال شده اســت و مطابق گزارش های صورت گرفته، این طرح با استقبال خوب دانش آموزان 
روبه رو شده است.وی تاکید کرد: بعد از افتتاح  انجمن، کالس ها در شش نوبت به همراه کارگاه های 
دانش آموزی برای پسران و دختران برگزار خواهد شد. شکری در تشریح این کارگاه های آموزشی 
اذعان کرد: در این کارگاه های آموزشی، چهار رشته شعر، داستان، فیلم کوتاه و نقالی و پرده خوانی 

به گروه دانش آموزان پسر و دختر آموزش داده می شود.

به گفته قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر، 
به طــور میانگین ۷۵ درصد کشــفیات جهانــی مربوط 
به تریــاک، ۶۱ درصــد مرفیــن و ۱۷ درصــد هروئین 
و همچنیــن بیشــترین موارد کشــف پیش ســازهای 
 شــیمیایی مــواد مخــدر، توســط ایــران صــورت 

می گیرد.
به گزارش ایسنا، علی مویدی در افتتاحیه نشست گروه کارشناسی همکاری های مرزی در چارچوب »ابتکار 
میثاق پاریس« که با حضور هیئت های نمایندگی بیش از ۳۰ کشور و ســازمان های منطقه ای و بین المللی 
برگزار شد،  افزود: آنچه راجع به گسترش سطح و منطقه کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر افغانستان 
در گزارش UNODC بیان شده، تصویری است بسیار نگران کننده از موج مخرب ناشی از افزایش کشت و تولید 

که به زودی منطقه را درنوردیده و به اروپا و ماورای آن خواهد رسید.

افتتاح انجمن نخبگان 
دانش آموزی ادب و 
هنر اصفهان 

کشف 75 درصد 
»تریاک« جهان توسط 
ایران 

فاطمه جبلی
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مسئوالن دغدغه مند قرآنی نداریم
پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

 مهر: در عصر کنونی ما تا آنجا که اذهان و افکار مردم جهان به یاد دارند در صدر یا مابین اخبار روزانه جهان ، خبر تعدی وتجاوز صهیونیست ها و اسرائیل غاصب به 
حقوق مسلمانان وجود داشته است، اما این روزها این دشمنان قسم خورده  اسالم و دیانت، بی شرمی و وقاحت را از سر گذرانده و با تصمیمی احمقانه و عاجزانه قدس 
را پایتخت اسرائیل کثیف اعالم کرده اند. در این مقال و مجال بر آن هستیم که بگوییم دفاع از قدس و برهم زدن این نقشه شوم دشمنان اسالم ناب، وظیفه آحاد امت 
اسالم است؛ چرا که به نص قرآن کریم رسول خدا الگوی همیشه و جاودانه هر مسلمانی است و در سیره آن حضرت، مبارزه با تعدی گران و دشمنان اسالم، آنجا که پر 
رویی و عناد و عداوت را به سر حد کمال می رساندند وجود داشته؛ لذا اگر پیامبر مکرم اسالم)ص( »الیوم« حضوری دنیوی داشتند و در قید حیات دنیوی بودند، قطعا 
از قدس و موقعیت مسلمانان فلسطینی دفاع و حمایت می کردند. حال اینکه عده ای خود را خادم حرم نبوی دانسته و مخالف سیره نبوی اقدام می کنند، خود جای 
سوال دارد که این چه رسم مسلمانی است؟ اکنون به عنوان شاهد به بررسی برخی موارد از سیره آن حضرت می پردازیم که با دشمنان متجاوز اسالم برخوردهایی 
سرسختانه داشته اند؛ البته شایسته است به شرح این نکته بپردازیم که آنچه در ادامه از سیره نبوی)ص( به عنوان مبارزه با یهود یاد شده و به آن استناد گردیده است، 
مبارزه آن حضرت با یهودیانی بود که به اوصافی چون » تجاوز به حقوق اسالم و مسلمین«، »تعدی به آحاد امت اسالمی«، »پایبند نبودن به تعهداتی که نسبت به 
حکومت اسالمی داشتند« موصوف بودند و به طور کلی با یهود یاغی و سرکش مصاف می کردند و در جنگ ها آنها را شکست می دادند؛ واال  آن دسته از یهودیان که 
در کمال احترام و ادب به آیین خود بوده و احترام وحریم امت و حکومت اسالمی را حفظ نموده و از تجاوز و دست اندازی به اموال و بالد مسلمین خودداری می کردند، 
همیشه مورد احترام و حمایت نبی عظیم الشأن اسالم بودند، کما اینکه اکنون آن دسته از یهودیان که در کشور ایران اسالمی زندگی مسالمت آمیزی با مردم دارند 
هیچ گاه در حکمی که به صهیونیسم و اسرائیل غاصب تعلق می گیرد، دخالت نکرده و حساب اینچنین یهودی که حفظ حرمت مسلمان می کند از اسرائیل و یهود 

حامی اسرائیل جداست و جهان اسالم همیشه با تأسی به سیره  نبوی)ص( با یهود داخل در صهیونیسم تا قیام قیامت و تا نابودی اسرائیل سر ستیز و مبارزه دارد.
غزوه بنی قینقاع

غزوه بنی َقیُنقاع، اولین جنگ پیامبر اسالم)ص( با یهودیان مدینه بود. این جنگ با قبیله یهودی بنی قینقاع درگرفت که پیمان خود را با پیامبر)ص( شکستند و طی 
غزوه ای محاصره، تسلیم و تبعید شدند.دالیل جنگ پیامبر مکرم اسالم با یهودیان بنی قینقاع بسیار قابل تأمل است؛ چرا که بی شرمی یهودیان و برخورد با شدت 
و حدت پیامبر مکرم اسالم را به خوبی نشان می دهد. این دالیل عبارت اند از : ۱- پیامبر پس از بازگشت از بدر )رمضان سال دوم هجرت(، بنی قینقاع را در بازارشان 

گرد آورد و از آنان خواست که از شکست قریش عبرت گیرند و اسالم آورند؛ یهودیان در پاسخ گفتند که آنان جنگاورند و مانند قریش تن به شکست نخواهند داد.
۲- زنی مسلمان، به قصد فروش شیر یا خرید زیور به بازار بنی قینقاع رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن، زرگر 

را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد؛ خبر به پیامبر)ص( رسید و او مصاف آراست.
این موارد به وضوح می رساند که پیامبر عظیم الشأن اسالم هرگاه می دید که امت اسالمی ویا حتی احدی از مسلمانان مورد ظلم آن هم توسط دشمنی چون یهود 
متجاوز قرار گرفته است با تمام قدرت در مقابل آنها می ایستاد . حال باید پی برد که اگر امروز پیامبر )ص( در جمع ما بود و می شنید شهری از بالد مسلمین آن هم 

مانند قدس شریف ، مورد تجاوز دشمنی چون صهیونیسم قرار گرفته ، چه واکنش عظیم و شدیدی نشان می داد ؟!
جنگ خیبر

محرم سال ۷ هجری قمری آغاز شد و در ماه صفر با پیروزی مسلمانان پایان یافت. غزوه خیبر از غزوات پیامبر مکرم اســالم  برابر یهودیــان منطقه خیبر، در ماه 
از مدینه پناه دادند و برخی از قبایل عرب را برای جنگ با مســلمانان تحریک شکل گیری این جنگ به این سبب بود که یهودیان خیبر به یهودیان اخراج شده 

تبدیل شد و سرانجام با رشادت و شجاعت شیرخدا،امیرمومنان ، علی کردند؛ لذا خیبر به نقطه و کانونی برای خطر و توطئه علیه امت اسالمی 
و تسلیم لشکر اسالم شدند.اکنون سخن این است که اسرائیل بن ابی طالب )ع( ، یهودیان با زبونی و خواری شکست خورده 

اسرائیل صفت بودند در غزواتی نظیر: بنی قنیقاع و خیبر غاصب و ظالم، سرنوشت آباء و اجداد خویش که یهودیان 
خرابه های موجود از قلعه خیبر درس بگیرد و بداند که و یا بنی نضیر را نصــب العین خویش قــرار داده و از 
اراده کنند و اگر این بازی های مضحکانه و بی شرمانه امت اسالمی و بخصوص ایران اسالمی و سرافراز اگر 
اسرائیل را تمام نکنند بار دیگر همچون زمان رسول صهیونیســتی  مانند اعالم قدس به عنوان پایتخت 

از نام اسرائیل و صهیونیسم مکرم اسالم )ص( این شــجره خبیثه ملعونه، به  را 
خواهد داد . ریشــه در آورده و سوزانده و خاکســترش بر باد 

وصف دنیا از زبان امیر المومنین )علیه السالم(
امیر المومنین )ع( شنید که مردی از دنیا بدگویی می کند، بدون اینکه بفهمد چه می گوید و چه باید درباره آن بگوید ، در پاسخش این مطالب را فرمود: دنیا جای راستی است، برای 
کسی که با دنیا صادق باشد و جای عافیت است برای کسی که از دنیا چیزی بفهمد و جای بی نیاز کردن خویش است، برای کسی که از آن توشه برگیرد و نیز دنیا، مسجد انبیای خدا و 
محل نزول وحی اوست و مصالی مالئکه و تجارتخانه اولیای خداست. در دنیا رحمت به چنگ آورید و در آن بهشت را کسب کنید، پس این چه کسی است که دنیا را مذمت می کند؟ با 
اینکه خود دنیا ناپایداری و جدا شدنش از اهل دنیا را اعالم می کند و به بانگ بلند از فراق و جدایی خبر می دهد و خودش خبر از مرگ خود می دهد، با نمونه ای که از سرور دارد بشر را 
به سرور آخرت تشویق می کند و با نمونه ای که از بالء دارد مردم را از بالی آخرت بر حذر می دارد و این ترغیب و تحذیرش را به بهترین بیان صورت می دهد. پس هان ای کسی که دنیا 

را مذمت می کنی و در عین حال که آن را فریبگر می خوانی، فریب خورده این بیان خویشی، او کی تو را فریب داده؟ آیا با بستر مرگ پدرانت؟
قبورشان که ایشان را کهنه و پوسیده کرد تو را گول زده؟ و یا با افتادن مادرانت در گودال گورها؟ تو مگر یادت نیست که چقدر با دست خود و به مباشرت خود آنان را پرستاری و عیادت 
کردی، به امید اینکه شاید بهبودی یابند و چقدر و با چه عالقه ای شرح بیماریشان را برای پزشــکان بیان می کردی و از آنان التماس دواء می نمودی، نه آن عالقه و حرصت سودی به 
حال آنان بخشید و نه میانجی گریت فایده ای به حالشان داشت، این وضع که خودت دیدی و دنیا نشان تو داد، بستر مرگ تو را به تو نشان داد که در آن روز نیز نه گریه ات به جایی می 

رسد، و نه دوستانت سودی به حالت دارند.

چرا افراد نمی توانند راحت در کنار هم زندگی کنند؟
آیت ا... محمد تقی بهجت فومنی در رابطه با هدف قدرت های جهانی از رواج جنگ گفتند: قدرت های بزرگ برای رواج بازار فروش 
اسلحه های پوسیده و قدیمی خود، این جنگ ها را به راه انداخته اند و در استمرار آن می کوشند و تجهیزات نظامی و ابزارهای مدرن 

جنگی را که امروزه می سازند ما نمی توانیم بسازیم.
آیت ا... بهجت افزودند: به مقتضای »فوق کل ذی علم علیم«، باالتر و برتر از هر دانایی، دانایی است؛ چرا ما ارتباط خود را با خداوند 

قطع کنیم؟ و چرا در اثر قطع ارتباط، کور باشیم و از حوادث آینده بی خبر باشیم؟
ایشان ادامه دادند: آنها می نشینند و برای آینده ما نقشه می کشند که چکار کنند تا بتوانند بهتر بر ممالک اسالمی مسلط باشند و 
منابع آنها را به یغما ببرند و چه بسا با هم در این امر متحد شوند ولی ما در تفرقه به سر می بریم و یا اینکه در هر حادثه ای که برای 
ما پیش می آورند، می اندیشیم؟ وضع ما طوری شده است که افراد بشر نمی توانند راحت در کنار هم زندگی کنند، مانند یک اتاقی 

که نمی شود با درندگان در آن زندگی کرد. با اینگونه افراد درنده خو و سلطه جو چه کنیم؟

اندکی تاملدر محضر امیر

یســی  م نو نا
در آزمون سراســری حفظ و مفاهیم قــرآن کریم در 

رشــته های »حفظ قرآن کریم«، »مفاهیم و تدبر در قرآن« و »نهج البالغه« از  ۱8 
آذرشروع شده و تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد. این  آزمون سراســری در رشته  های »حفظ قرآن کریم«، 

»ترجمه مفاهیم قرآن«، »معارف اهل بیت)ع(« و »انس با قرآن« برگزار می شود.در این آزمون  رشته هایی همچون 
»حفظ قرآن کریم« شامل حفظ جزء 3۰، جزء اول، دو جزء اول، 3، 5، ۱۰، ۱5، ۲۰ و 3۰ جزء قرآن، »مفاهیم و تدبر در قرآن« 

شامل تدبر در قرآن و مفاهیم قرآن و همچنین »نهج البالغه« شامل سواالت آزمون مهر ۱393، اردیبهشت ۱394 و آبان ۱394 تدارک 
دیده شده است.هدف از برگزاری آزمون واحد قرآنی، تقویت وحدت و انسجام برنامه ها و فعالیت های سازمان ها و نهادهای قرآنی،  استاندارد 

سازی و جهت دهی آموزش های قرآن و عترت در موسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور و به روزرسانی و تکمیل بانک جامع اطالعات قرآن کشور 
در رشته های مختلف آموزش قرآن و عترت عنوان شده است. این دوره از آزمون ها برای گروه های مختلف در همه سنین آزاد است و البته امسال 
به دلیل همکاری چند نهاد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در برگزاری آزمون و جلوگیری از موازی کاری، متقاضیان از گروه های  قرآن آموز، »مدیر 

موسسه قرآن و عترت« و »مربی قرآنی بقاع و امامزادگان« در این آزمون شرکت  می کنند.

آغاز نام نویسی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 

دفاع از قدس؛ وظیفه جهان اسالم با تأسی به سیره نبوی

کسی که در یک نماز، دست کم سه مرتبه شک کند، 

کثیرالشک نامیده می شود. چنین شخصی اگر در 

نماز شک کرد نباید به شــک خود اعتنا کند. خواه 

شک در رکعت های نماز باشد یا در اجزای نماز. بر 

این اساس در استفتائی از حضرت آیت ا...خامنه ای 

پرسیده شده است که اگر کســی در تلفظ درست 

ذکرهای نماز بسیار شک می کند حکمش چیست؟ 

سوال: در نمازهایم خیلی شــکاک شده ام. درباره 

تلفظ صحیح کلمات همیشه دو دل هستم و همیشه 

در آخر، سجده سهو به جا می آورم. به خصوص در 

نمازهای ظهر و عصر که باید کلمات به آهســتگی 

تلفظ شود، بیشتر شــک می کنم. آیا در این نمازها 

اگر صدای ادای بعضی از حروف بلند شود، به وجوب 

اخفات در نماز ضرری نمی زند؟

جواب: کثیرالشــک به شــک خود اعتنا نمی  کند 

و همین که به طــور متعارف قرائت نمــاز را طبق 

لسان اهل زبان عربی بخوانید کافی است و رعایت 

محسنات تجویدی الزم نیست و موارد سجده  سهو 

موارد مشخصی اســت که در رســاله های عملیه  

مذکور اســت و در نمازهای اخفاتیه همین که در 

حال ادای حمد و ســوره، صدا بدون جوهر باشد، 

صحیح است.

»انعکاس« برنامه ای است مشترک میان شــبکه قرآن و معارف سیما، 

مرکز تولیدات چند رسانه ای قرآنی)مبین( و خبرگزاری ایکنا که نگاهی 

به آخرین اخبار در حوزه قرآن و معارف خواهد داشت.

بنا بر این گــزارش؛ در این برنامه آخرین خبرهــا و رویدادهای قرآنی و 

معارفی، تحلیل های جامعه قرآنی و دینی کشور و همچنین اخبار حوزه 

بین الملل که در خبرگزاری ایکنا به صورت روزانه و لحظه به  لحظه تولید 

می شود، در استودیو مبین جهاد دانشــگاهی به صورت تصویری ضبط 

شــده و پس از مراحل تدوین، با فاصله کوتاهی به شبکه قرآن و معارف 

سیما ارسال و از این شبکه پخش می شود.

»انعکاس« در حال حاضر در دو باکس پنج دقیقه ای طی ساعات ۱5:5۰ 

و ۱8:45 دقیقه پخش می شود که باتوجه به اســتقبال جامعه قرآنی و 

فضای رسانه ای کشور از این رویکرد جدید، امکان افزایش آیتم های این 

برنامه و افزایش بخش ویژه عکس های قرآنی تولید شده در خبرگزاری 

ایکنا نیز وجود دارد.

با هدف تحلیل رویدادهای قرآنی کشور،

»انعکاس« روی آنتن شبکه قرآن می رود
احکام

فتونکته

شک درتلفظ صحیح کلمات نماز

دولت در الیحه بودجه سال۱39۷ که از سوی رییس جمهور به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم شــد، 4۰ میلیارد تومان برای منشور توسعه 
فرهنگ قرآنی پیشنهاد داد که در مقایسه با اعتبار تخصیص یافته سال 
96، 6۰ درصد کاهش یافته است .کاهش 6۰ درصدی بودجه قرآنی در 
حالی صورت می گیرد که به گفته رییس فراکسیون قرآن، عترت و نماز 
مجلس شورای اسالمی بودجه اختصاص یافته به فعالیت های قرآنی 

در سال 96 از سوی دولت هنوز پرداخت نشده است.  
کاهش بودجه در شأن نظام اسالمی نیست

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشــکل های مردمی، فرهنگی قرآن 
 و عترت اســتان اصفهان در واکنش به خبر کاهش بودجه قرآنی در

 گفت و گو بــا زاینده رود می گوید: بودجه های قرآنی در ســال های 
اخیر هر سال کاهش چشمگیری پیدا کرده است و با وجود وعده های 
مسئوالن این اعتبارات تحقق پیدا نمی کند. سیدمحمد جعفر پروانیان 
می افزاید: سوالی که از سوی دغدغه مندان به قرآن مطرح می شود این 
است که چرا باید در جامعه ای که مزین به اسالم است سهم اختصاصی 
به قرآن کریم و فعالیت های قرآنی اندک باشد؟ در حالی که معتقدیم 

قرآن، کتاب سعادت و رستگاری است.
مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی، فرهنگی قرآن و 
عترت استان اصفهان ادامه می دهد: اگر ما خواهان حل شدن جرائم، 
نابه سامانی ها و تخلفات اخالقی و دینی در جامعه هستیم باید بدانیم 
مسئولیت راهنمایی و هدایت جامعه در مسیر صحیح تنها از عهده قرآن 
و معارف قرآنی بر می آید. از این رو باید مسئوالن بودجه های حمایتی 
فعالیت های قرآنی را به درستی و عادالنه و منصفانه اختصاص دهند 

که در شأن نظام اسالمی باشد.
پروانیان عدم اطالع رسانی درست به مسئوالن در باب فعالیت هایی که 
توسط موسسات و عالقه مندان به قرآن صورت می گیرد را از عواملی 
دانســت که در کاهش بودجه قرآنی دخالت دارد و  از فعاالن قرآنی 
خواست تا از موازی کاری ها در فعالیت های قرآنی خودداری کرده و با 
هماهنگی با متولیان قرآنی در سطح جامعه که امروزه در کنار یکدیگر 

قراردارند پیگیر این مسئله از سوی نمایندگان مجلس باشند.  
درباره قرآن، عدالت در نظر گرفته شود

استاد پیشکســوت قرائت قرآن نیز در گفت وگو با زاینده رود با اشاره 
به اینکه موضــوع حائز اهمیت در فعالیت هــای قرآنی، بحث بودجه 
است، می گوید: نمی توانیم بدون در نظر گرفتن بودجه انتظار داشته 
 باشیم که معارف قرآنی در سطح جامعه پیدا شود.سید ناصر رضوی

 می افزاید: طبق فرمایش امام)ره( و رهبری برای رشد نسل آینده  در 
سایه قرآن، شایسته است که سیاست های اتخاذی بر اساس قرآن باشد  
و بایدبگوییم قرآن هم مثل عرصه های هنر، موسیقی، ورزش و... سهم 
خود را نیاز دارد و این وظیفه جامعه مسلمین و جامعه قرآنی است که 

در راه قرآن پویا و فعال باشند.
رییس موسسه قرآنی دارالهدی ادامه می دهد: در شأن نظام اسالمی، 
قرآنی و مردم قرآنی آن نیســت که بودجه فعالیت های قرآنی نادیده 
گرفته شــود، بلکه باید در راه قرآن عدالت در نظر گرفته شــده که 
شرمنده قرآن نشــویم.رضوی نبود ســازماندهی متمرکز قرآنی به 
طوری  که واقعا تصمیمات آن توام با ضمانت اجرا و در نظر گرفتن همه 
جوانب قضیه باشد را مهم ترین مشکل کشور در رابطه با بودجه قرآنی 
می داند و ادامه می دهد: متاسفانه حتی همان بودجه ای که به قرآن 

تعلق می گیرد درست هزینه نمی شود این به خاطر این مسئله است 
که سیستم نظارت و ارزشیابی در کشور ضعیف است. گاهی اعتبار به 
دستگاه اجرایی می رود، اما دیگر کسی کاری ندارد که افراد با این اعتبار 
چه می کنند؟ آیا مطابق استاندارد هزینه شده است یا خیر؟ اگر هزینه 
نشده، علت آن چه بوده است؟ این مراقبت ها در اقتصاد سیاست، حوزه 
فرهنگ و... ضعیف است. باید ضعف این حوزه را برطرف و ارزشیابی را 
تقویت کرد. وقتی من به عنوان یک انسان احساس کنم به صورت جدی 
از من مراقبت می شود؛ حواسم را جمع می کنم اما اگر احساس کنم 
می توانم هر کار دلم بخواهد انجام دهم، مواردی از دستم در می رود.

استاد پیشکسوت قرآنی خاطر نشان می کند: حرکت در مسیر قرآن 
نیازمند وجود افرادی با دغدغه های قرآنی است که این متاسفانه در 
کشور ما دیده نمی شود، نه قانون گذاری صحیحی دراین مسئله وجود 
دارد و نه نظارت و تا افراد دغدغه مند به قرآن نداشته باشیم باید منتظر 

کاهش بودجه قرآنی در کشور باشیم.
نبود قانون گذاری صحیح و نظارت بر ار گان های اجرایی در حالی از 
سوی فعاالن قرآنی به عنوان مشکالت  بودجه قرآنی مطرح می شود 
که رییس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسالمی معتقد 
است پیگیری های الزم ازسوی نمایندگان صورت می گیرد ولی وجود 
نابسامانی های فراوان در دولت سبب شده است تا نمایندگان نسبت به 
عملی شدن اصالحات که درالیحه بودجه صورت می گیرد، اطمینان 

نداشته باشند. 
حجت االسالم نصرا... پژمان فردر گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
مدعی شده بود که دولت در هر موردی که خود مصلحت بداند بودجه 

را پرداخت می کند. 
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دین و اندیشه
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 ستاره های فوتبال 
در سر پل ذهاب

جمعی از ملی پوشان کشــورمان و عمدتا ملی 
پوشان دهه نود میالدی 
روز پنجشنبه عازم 
کرمانشاه می شوند 
تا به نفع مردم زلزله 
زده استان کرمانشاه 
پا به توپ شــوند. این 
چندمین بازی دوستانه ای 
است که ملی پوشان ســابق فوتبال کشورمان 
به نفع این مردم انجام می دهند. ملی پوشــانی 
که تحت نام پیشکسوتان فوتبال در کرمانشاه 
به میدان می روند عبارتنــد از: خداداد عزیزی، 
علی کریمــی، کریم باقری، رحمــان رضایی، 
پرویز برومند، مهرداد میناوند، جواد کاظمیان، 
محمدرضا مهدوی، ســیروس دین محمدی، 
محمد نوازی، اســماعیل هاللی، احمد تقوی، 
حسین کاظمی، ادموند بزیک، احمد مومن زاده،  
ســهراب بختیاری زاده، حمید استیلی و بهروز 
رهبری فر.قضاوت این دیــدار بر عهده علیرضا 
فغانی است. محمد منصوری و رسول فروغی نیز 

فغانی را در این قضاوت کمک می کنند. 

پدیده،  ذوب آهن را باال برد

پیشنهاد سردبیر:

برخالف تراکتورســازی، حضــور کادر فنی فصل 
گذشــته تیم تبریزی در اصفهان باعث پیوســتن 
شاگردان ســابق امیر قلعه نویی به او در ذوب آهن 
نشده است.مهم ترین اتفاق نقل و انتقاالتی نیم فصل 
فوتبال ایران تا این لحظه پیوستن توأمان سه هافبک 

ترکیب ثابت ذوب آهن به تراکتورســازی اســت. 
به غیر از انگیزه خدمت ســربازی وقــوع این اتفاق 
نامتعارف یک دلیل دیگر هم داشته و آن حضور کادر 
فنی سال های گذشــته ذوب آهن در تراکتورسازی 
است. دانیال اسماعیلی فر، احسان پهلوان و مهدی 

مهدی پــور در زمان حضور یحیــی گل محمدی و 
مجتبــی حســینی روی نیمکــت ذوب آهــن به 
چهره هایی شناخته شده در فوتبال ایران بدل شدند 
و عجیب نیست که به همکاری دوباره با مربیان سابق 
خود تمایل داشته باشــند.نکته اینجاست که کادر 
فنی فصل پیش تراکتورســازی هم در حال حاضر 
در عضویت ذوب آهن اســت، اما به نظر نمی رســد 
امیر قلعه نویی برخالف عادت معمول برنامه ای برای 

جذب شاگردان سابقش داشته باشند.در یک طرفه 
شدن این اتوبان شاید بتوان دو عامل مهم را بر شمرد. 
اول امتیازی که تراکتورسازی به خاطر نظامی بودن 
و امکان جذب بازیکن سرباز از آن برخوردار است و 
دوم محرومیت باشــگاه تبریزی از دو پنجره پیاپی 
نقل و انتقاالتی است که باعث شده از شمار آن دسته 
از بازیکنان تراکتورسازی که به صورت بالقوه ممکن 

است مورد توجه سایر رقبا باشند ،کم شود.

وقتی قلعه نویی نتوانست شاگردانش را جذب کند؛
اتوبانی که یک طرفه شد

الیک روز

مربیان، بالن سوار هستند
 علیرضا مرزبان درباره اختالفش با مســئوالن 
ســیاه جامگان گفت: دیگر از آن تیم جدا شده 
ام و نمی خواهم در مورد 
گذشته صحبت کنم.

همیشــه  مربیان 
بالن سوار هستند و 
اگر بخواهند مسائل 
گذشته خود را با خود 
جابه جاکنند آســیب 
می بیند من هم دوســت دارم مثبت فکر کنم 
و دیگر به گذشته نمی پردازم زیرا ممکن است 

احساس بدی به من بدهد.

نقل قول روز

 پیشنهاد گرشاسبی
 به ریزه اسپور

دیگر ایــن موضــوع را همــه مــی دانند که 
پرســپولیس و مهدی 
طارمــی بــه خاطر 
باشگاه  شــکایت 
ریزه اسپور مجبور 
به پرداخت غرامت 
4 میلیاردی هستند. 
موضوعی که گرشاســبی، 
سرپرســت جدید پرســپولیس وعده حل آن 
را داده بود و قصد دارد با ســفر بــه ترکیه این 
ماجرا را حل کند. روزنامه پیروزی در شــماره 
 دیروز خود به این نکته اشــاره کرده و نوشته:

» او پیشــنهاد حق ترانسفر شــدن طارمی به 
جای غرامت 4 میلیاردی را به ریزه اسپور داده 
است!«موضوعی که واکنش سایت خبرآنالین 
را در پی داشته و این سایت احتمال عملی شدن 
این موضوع را بعید دانسته به نوشته این سایت، 
اوال باید بررســی کرد که حق ترانســفر تا چه 
زمانی برای ریزه اســپور باشد؟ دوم اینکه کدام 
ترانسفر و سوم هم اینکه اگر ترانسفری صورت 
بگیرد مگر چقدر رقم قرارداد طارمی اســت که 
بتواند این 4 میلیارد تومــان را جبران کند؟به 
نظر خیلی بعید است که ترکیه ای ها با پیشنهاد 
گرشاسبی موافقت کنند،آن هم در شرایطی که 

فیفا پرسپولیس را محروم کرده است . 

پیشنهاد روز

  کاریکاتور روز

ناپدید شدن 61 میلیارد در پرسپولیس
در بررسی ترازنامه یک باشگاه لیگ برتری در سال 94-95 شصت و یک میلیارد 

ناپدید شده است! 

در حالی که طی روزهای گذشته شایعات فراوانی پیرامون حضور 
پادوانی در لیست فروش استقالل مطرح شده بود اما این بازیکن 
برزیلی با حضور در محل تمرین آبی پوشان به شایعات پایان داد. 
این در حالی اســت که گفته می شود یعقوب کریمی،  حسن بیت 
سعید و مجتبی جباری سه بازیکنی هستند که طی روزهای آینده 

از استقالل جدا می شوند.

 پادوانی در استقالل می ماند
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در آخرین روزهای حضور منصوریان در استقالل، مهدی رحمتی 
و مجتبی جباری از استقالل کنار گذاشته شدند و هرچند رحمتی 
به استقالل برگشــت ولی مجتبی جباری ظاهرا به دلیل ناراحتی 
افتخاری از او، مجوز بازگشــت را پیــدا نکرده با ایــن حال چند 
پیشکسوت استقالل در تالش هســتند تا با جباری صحبت کنند 

تا عذرخواهی کند و افتخاری را هم راضی کنند تا او را حفظ کند. 

سرپرست فدراسیون والیبال در مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان اصفهان که در سرای ورزشکاران 
برگزار شد، اظهار داشت: هیچ شــائبه ای در خصوص انتخابات مجمع هیئت والیبال وجود ندارد زیرا 
حتی من هم از رای مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر ندارم.محمدرضا داورزنی افزود: ویترین هیئت، 
داشتن تیم قدرتمند در لیگ برتر است و داشتن تیم لیگ برتری باعث می شود کارهایی که در هیئت 

انجام می شود، به سرانجام برسد.
سرپرست فدراسیون والیبال با اشاره به پتانسیل باالی رشــته والیبال در اصفهان، به ملی پوشان این 
استان اشاره کرد و گفت: بازیکنان اصفهانی به دلیل تیم نداشتن باید از شهر خود بروند، اما در حدود 
دو دهه قبل و زمانی که مدیرکل بودم، همواره گله مند بودیم که چرا نیروهای خوب سایر استان ها به 

اصفهان می روند زیرا در آن زمان اصفهان ظرفیت زیادی برای تیم های مختلف داشت.
وی تصریح کرد: والیبال اصفهان در حال حاضر در جایگاه واقعی خــودش قرار ندارد و جز با همدلی 
نمی توان روند پیشرفت این رشته را سرعت بخشید. داورزنی پیش از شروع رای گیری خطاب به اعضای 
مجمع گفت: برای فدراسیون تفاوتی ندارد چه کسی رییس شود، مهم این است که رییس آینده چه 

قدر از ظرفیت این رشته استفاده کرده و اهالی والیبال را دورهم جمع کند.
وی پس از را ی گیری و انتخاب دوباره باجول بیان داشــت: باجول، شانزدهمین رییس هیئت والیبال 
است که فرصت خدمت به این رشته را پیداکرده است، سال 92 باجول برای اولین بار انتخاب شد و به  

سرعت چهار سال سپری شد.
معاون وزارت ورزش و جوانان به موفقیت های والیبال اشــاره کرد و گفت: والیبال ایران طی یک دهه 
اخیر، موقعیت خاصی را در سطح جهان کسب کرده و امروزه در جایگاهی قرار داریم که زمانی حتی 

تصورش هم غیرممکن بود.

وساطت برای بازگشت جباری به استقالل
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محمدرضا داورزنی در اصفهان:

والیبال اصفهان در جایگاه واقعی اش قرار ندارد

 واکنش شهاب گردان 
به شایعه حضورش در سپاهان

دروازه بان تیم فوتبال پدیده خراســان به شایعه 
حضورش در تیم فوتبال سپاهان اصفهان واکنش 

نشان داد.
شهاب گردان درباره شایعه حضورش در سپاهان 
گفت: اطالعاتی که من دارم در حد خبرهایی است 
که در رسانه ها مطرح می شود و مسئوالن باشگاه 
ســپاهان با من تماسی نداشــته اند. من با پدیده 
قرارداد دارم و اگر اتفاقی رخ دهد طبیعتا با مذاکرات 
دو باشگاه صورت خواهد گرفت.وی در پاسخ به این 
پرســش که خودش تمایل دارد به سپاهان برود، 
اظهار داشــت: من در حال حاضر با پدیده قرارداد 
دارم و نمی توانم از حاال در مورد آینده صحبت کنم. 
سپاهان تیمی است که من در آن بازی کرده ام، اما 
االن عضو باشگاه پدیده هستم و اینجا شرایط خوبی 
دارم.گردان تاکید کرد: در مجموع عملکرد خوبی 
در نیم فصل اول داشتم و در یک مقطع زمانی دچار 
مصدومیت شدم. همین موضوع باعث شد که به 

درمان مصدومیتم بپردازم.

در حاشیه

علیرضا کریمی:
  به نتانیاهو ربطی نداشت
 درباره من صحبت کند

علیرضا کریمی درباره احساس خود از دیدار با رهبر 
معظم انقالب اسالمی اظهار کرد: از اینکه ایشان 
لطف کردند و این فرصت را در اختیار من قرار دادند 
واقعا خوشحالم و از ایشــان به خاطر حمایتشان  
تشــکر می کنم. اینکه جزو معدود ورزشکارانی 
بودم که به صورت اختصاصی به دیدار رهبر انقالب 
رفتم و این فرصت در اختیارم قرار داده شد بسیار 
خوشــحالم. کریمی درباره صحبت های بنیامین 
نتانیاهو درباره خود گفت: اصال به او ربطی ندارد 
که بخواهد درباره امور داخلی کشــورمان و من 
صحبت کند و اسم من را بر زبان بیاورد. این یک 
موضوع داخلی بود که ارتباطی به نخســت وزیر 
اسراییل نداشت. از آنجا که عالقه ای به پیگیری 

مسائل سیاسی ندارم اصال او 
را نمی شناختم و وقتی 

فهمیــدم چنیــن 
آدمی درباره من 
صحبت کرده، او 

را شناختم.

منهای فوتبال

 روانخواه
 سرمربی سپیدرود شد

امید روانخواه که در ابتدای فصل هم به عنوان 
مربــی در ســپیدرود 
حضور داشت، پس 
از برکنــاری علی 
به  نظرمحمــدی 
ســرمربی  عنوان 
جدیــد این باشــگاه 
انتخاب شــد. این اتفاق در 
حالی رقم خــورد که کیومرث بیــات، مالک 
جدید باشگاه سپیدرود اعالم کرده بود،  سیمائو 
ســیلمار برزیلی به عنوان سرمربی جدید این 
باشــگاه انتخاب شده اســت. کیومرث بیات 
مالک جدید باشگاه ضمن تایید این خبر گفت: 
»با توجه به اینکه روانخواه شــناخت بیشتری 
از تیم داشت،  قرار شد او ســرمربی تیم باشد 
و ســیلمار برزیلی هم به عنوان دســتیار او را 

همراهی کند.«

اتفاق روز

پیشخوان

 دایی: خــودم برای 
زلزله زدگان خانه می سازم

پس از کسر رســمی ۶ امتیاز از پدیده، ذوب آهن 
یک پله در جدول صعود کرد و به رده نهم رسید. 
این دومین بار در فصل جاری است که تیم اصفهانی 
به خاطر اهمال یکی از رقبای لیگ برتری منتفع 
می شود. پیش تر سبزپوشان اصفهانی در پی ناکامی 

نفت تهران در کسب مجوز حرفه ای به عنوان چهارمین نماینده ایران جواز حضور در دوره آتی 
لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورده بودند.بدیهی است که این صعود یک پله ای در قیاس با 
کسب سهمیه آسیایی ارزش به مراتب کمتری دارد و اگر ذوب آهن در نیم فصل دوم نیز به روند 
ناامیدکننده خود در دور رفت ادامه دهد ممکن است هیچ منفعت معناداری برای تیم اصفهانی 
نداشته باشد باشگاه اصفهانی سه بازیکن تحت قرارداد خود را به خاطر سرباز شدن خودخواسته 

آنها طبق قانون به نفع تراکتورسازی از دست داده که فراتر از قواعد مرسوم فوتبالی است.

 گرچه اولین تنش جدی میان مدیران و سرمربی آلمانی 
تیم استقالل با یک جلسه ختم به خیر شد، اما این می تواند 

سرآغاز چالشی جدید در استقالل باشد.
اولین اعتراض شفر به برخی سیاست های باشگاه درست 
پس از اولین پیروزی پر گل این تیم بروز داده شد. اعتراضی 

که با یک جلسه ویژه به اختالف ختم نشــد تا شــفر هم خیلی زود آتش بس داده و به انتظار روزهای آینده 
بنشیند.دلخوری های شفر بابت تعلل باشگاه در نقل و انتقاالت نیم فصل، از دست رفتن اردوی امارات و برخی 
ناهماهنگی های دیگر پیش آمده بود، اما شفر وقتی دید مدیران باشــگاه هم برای حل مشکالت این تیم در 
دسترس نیستند،به ناچار همان کاری را کرد که کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی سال هاست به آن مبادرت 
می ورزد و از آن نتیجه می گیرد. یعنی رسانه ای کردن مشکالت و درگیر کردن افکار عمومی. شاید اتخاذ همین 
شیوه بود که باعث شد مدیران باشگاه در صدد رفع و رجوع اختالفات بر آمده و خیلی زود با سرمربی تیم شان 

دیداری تازه کنند تا اختالفات در نطفه خفه شود.

صعود یک پله ای سبزپوشان؛

پدیده،  ذوب آهن را 
باال برد

وقتی مدیران پاسخگو نباشند؛

 الگو برداری شفر
 از کی روش

ســپاهان  اخباری- 
منتفی شد

شکایت  اســتقالل   
مهاجمانش را پیش قاضی 

برد

 انصاری فرد: می خواهم 
با آقای گلی به جام جهانی 

بروم

خامه روی کیک

فوتبال
 هادرسفیلد 

 - 
چلسی

ساعت 
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه 
21 آذر

 بایرن مونیخ فوتبال
- 

 کلن
ساعت 

23

شبکه 
سه

فوتبال
منچستر
 یونایتد 

- بورنموث

ساعت 
23:30

شبکه 
ورزش

چهارشنبه پخش  زنده مسابقات
22 آذر

محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه باید فرهنگ ورزش داشــته باشیم، 
افزود: مردم اصفهان در مجموع مردم فرهیخته ای هســتند و از لحاظ 
آگاهی های اجتماعی و مســائل فرهنگی و ... در سطح باالیی هستند و 
جزو استان های برتر به حساب می آیند؛ باید در رشته های مختلف که 

استان استعداد دارد کار کنیم تا رشد و شکوفایی الزم را داشته باشیم.
استاندار اصفهان گفت: چون مســئول ورزش بودم به این مسائل آشنا 
هستم؛ هر منطقه ای در رشته ای سرآمد است به عنوان مثال خوزستان 
در فوتبال سرآمد هستند، در اصفهان هم دو تیم فوتبال که در گذشته 
خوب بوده اند این روزها نتایج خوبی کسب نمی کنند و من دستور داده ام 

تا موضوع بررسی شود.
وی خاطرنشــان کرد: در زمانی که مســئول ورزش بودم تنها دو تیم 
استقالل و پرسپولیس نتایج خوبی کســب می کردند و سایر تیم ها با 
اختالف زیادی پشت سر آنها بودند ولی با برنامه ای که به مجلس بردیم، 
به شرکت های بزرگ اجازه داده شد تا درصدی از بودجه شان را در ورزش 
هزینه کنند و این ابزار خوبی شد و می بینید که فوالد مبارکه و ذوب آهن 

توانستند تیم های خوبی را ایجاد کنند.
مهرعلیزاده تصریح کرد: همین اتفاق در اســتان های دیگر هم رخ داد؛ 
این نشان داد اصفهان استعداد داشــته ، اما امکانات مهیا نبوده است و 

در خوزستان هم همین طور است؛ این موضوع باید حفظ شود و مشکل 
این دو تیم بررسی و حل شود؛ چراکه نتایج آنها قابل پذیرش نیست.

وی با اشــاره به اینکه اصفهان در هندبال قابلیت دارد، بیان داشــت: 
اصفهان در رشته های رزمی نیز توانمند اســت، اما به ورزش همگانی 
توصیه  دارم. استان اصفهان آن طور که باید ندرخشیده است و برخی از 

استان های بسیار کوچک عملکرد بهتری دارند.
استاندار اصفهان بیان داشت: ســال 80 یک پیاده روی همگانی تحت 
عنوان »یاعلی« در تهران راه انداختیم که از میدان آزادی تا ورزشــگاه 
آزادی برگزار شد و جایزه های خوبی هم در نظر گرفتیم؛ سال 80 که این 
حرکت شروع شد، همین طور در تهران و در مناسبت ها ادامه پیدا کرد.

وی پیشنهاد کرد اکنون هم باید در مناسبت های مختلف این موضوع 
انجام شود و برای مناسبت های هفتگی در طول سال، سازمان مربوطه 
برنامه پیاده روی خانوادگی برگزار کند و در راستای اطالع رسانی و تبلیغ 

آن ارگان هدایایی به مردم تقدیم کنند.
مهرعلیزاده افزود: در راســتای تشــویق مردم به ورزش و جلوگیری از 
افسردگی و ... این اقدامات می تواند تاثیرگذار باشد؛ در وضعیتی هستیم 
که ارتباط خانواده ها کم اســت و ورزش های همگانی می تواند حتی به 

تحکیم خانواده هم کمک کند و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.
وی در پیشنهاد دیگری به توســعه سالن های بدن سازی و »فیت نس« 
اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته تنها چراغی که بعد از ساعت 
7 و 8 شب روشن هست، باشــگاه های بدن سازی است و این اهمیت به 
ورزش را نشــان می دهد؛ میل به ساخت ســالن های چندمنظوره کم 
است ولی باید سعی شود مجوزهای الزم را برای باشگاه های بدن سازی 
کوچک تسهیل کنید که این باعث می شــود جوان ها به ورزش بیشتر 
روی بیاورند. استاندار اصفهان اضافه کرد: یکی از بهترین فرصت هایی 
که جوان ها می توانند در آن حضور داشته باشــند، همین باشگاه های 
بدن ســازی و فیت نس است؛ حتی اگر نیاز هســت وام ارزان قیمت در 
اختیار دهیم و مجوزات را تسهیل کنیم تا شــاهد رشد این سالن های 
 کوچک در سطح استان باشیم، چرا که استان به سالن های بیشتری نیاز 

دارد.
وی مطرح کرد: باید میل مردم به ورزش همگانی ارزیابی شود و بدانیم 
چه میزان به ورزش همگانی عالقه دارند. در یک کشور مثل آلمان 80 

درصد مردم به ورزش همگانی روی آورده اند.

استاندار اصفهان:

دلیل ناکامی تیم های فوتبال اصفهان بررسی شود

استاندار اصفهان در برنامه تقدیر از سهراب مرادی، قهرمان وزنه برداری جهان اظهار کرد: امیدواریم در میدان های دیگر هم سهراب مرادی 
خوش بدرخشد؛ وی افتخار استان اصفهان و افتخار ایران است.
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محســن نیرومند با بیان اینکه کاهش نرخ ســود بانکی و تســهیالت 
ارزان قیمت برای فعاالن اقتصادی از جمله دستور کارهای دولت بوده 
است، بیان کرد: از ابتدای ســال گذشته برنامه ای برای اشتغال فراگیر، 

تدوین و در اردیبهشت سال جاری به کلیه استان ها ابالغ شد.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در 
اشتغال فراگیر صرفا تامین مالی مطرح نیست، عنوان کرد: رشد فراگیر 
نیز یکی از رویکردهای اصلی بوده و دولت به این نتیجه رسیده است که 

صرفا به کارگیری ابزارهای سیاسی در کالن اقتصاد اثرگذار نیست. وی با 
اشاره به اینکه یکی دیگر از رویکردهای دولت، اصالح نظام ارتباط دولت 
با بخش خصوصی در کشور بوده است، مطرح کرد: ابزارهایی که دولت در 
این زمینه به کار برد، عقد قراردادهای همکاری با بخش خصوصی بوده؛ 
اما امروز رویکرد دولت این اســت که تنها نظارت کند و مستقیما وارد 
چرخه نشــود. نیرومند با تاکید بر اینکه باتوجه به قانون اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی، مجلس به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه 

منابع ملی با نرخ بازپرداخت 6 درصد را به متقاضیان داده است، افزود: 
سهم استان اصفهان بالغ بر 350 میلیارد تومان بوده و دوره بازپرداخت 

تسهیالت، 6 ساله است.
وی بیان کرد: پیش از این برای اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در 
مناطق روستایی، در مجموع300 میلیارد تومان در نظر گرفته بودند؛ 
این در حالی اســت که امروز فقط برای اصفهان، 350 میلیارد تومان 
درنظر گرفته اند و سهم هر بخش از این میزان اعتبار، مشخص شده است.

نیرومند با بیان اینکه اعتبارات مشاغل خانگی اصفهان در سال جاری، 
بیش از 20 برابر سال گذشته اســت، عنوان کرد: دغدغه ای که در این 
خصوص وجود دارد این است که از سال 90 تا کنون بیش از 120 هزار 
مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است؛ اما آمار دقیقی وجود ندارد 

که کدام یک از این مشاغل خانگی واقعا درحال کار هستند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان تاکید کرد: 
جامعه هدف ما تنها صنعت نیســت؛ بلکه کلیه فعالیت های اقتصادی 
استان شــامل فعالیت های خدماتی و صنعتی این قابلیت را دارند که 
از کارورزان برای اشتغال آنها و رفع نیاز نیروهای خود استفاده کنند و 
اتاق اصناف نیز در بحث کارورزی می تواند بســیار کمک کند؛ چرا که 

به کارگیری کارورزان، کارفرمایان را تا دو سال از بیمه معاف می کند.
وی در پایان با بیان اینکه نرخ مشارکت خانم ها در اشتغال و اقتصاد در 
اصفهان باالتر از میانگین کشوری و رقم 16 درصد است، یادآوری کرد: 
بنابراین الزم است تا بستری برای اشتغال جدی بانوان در خانه فراهم 

کنیم نه اینکه به صورت تفریحی کار کنند. 
درنتیجه باید نگاهی جدی به مشــاغل خانگی داشته باشیم و مشاغل 
خانگی را صرفا به تولید ترشی و کاالهایی از این دست محدود نکنیم. 
یکی از مشکالت ما در استان اصفهان، طوالنی بودن روند صدور مجوز 

و استعالمات است.

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

مشارکت بانوان اصفهانی در اقتصاد، بیش از میانگین کشوری است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان اصفهان اظهار کرد: تمام فعالیت های اقتصادی 
دولت معطوف به ایجاد ثبات اقتصادی در فضای کشور بود و نهایتا تالش های دولت منجر شد تا نرخ تورم کنترل شود و به 10 درصد برسد.

 اعزام گروه های روان شناسی  به روستاهای 
زلزله زده

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

با حضور مردم والیت دوست اصفهان؛
 دو شهید مدافع حرم 

تشییع می شوند
مراسم تشییع پیکر پاک مدافعان حرم شهید 
»حجت االسالم سیدنبی حســینی« و شهید 
»امین حسینی« پنجشــنبه 23 آذر ساعت 9 
صبح در حسینیه بنی فاطمه اصفهان واقع در 

خیابان ابن ســینا با حضور گســترده مردم و 
مسئوالن برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری مراســم تشــییع در حسینیه 
بنی فاطمه، مراســم تشــییعی نیــز با حضور 
خانواده های شهدا و ایثارگران، مردم و مسئوالن 
در گلستان شهدای اصفهان در مسیرهایی که 

به زودی اعالم می شود، برگزار خواهد شد.

برگزاری جشنواره »غذای 
سالم« 

 به گــزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، باغ تجربه 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان، هر هفته در روزهای دوشنبه، جشنواره 
غذای ســالم را برگزار می کند و هر هفته یک 
نوع غذا بــرای شــرکت در مســابقه انتخاب 
می شــود تا عالقه مندان با پخــت این غذا، در 
مسابقه شــرکت کنند.رییس دفتر تخصصی 
سالمند، هدف از برگزاری این گونه برنامه ها را 
احیای غذای سنتی و سالم عنوان کرد و گفت: 
ایجاد شورونشاط در میان شهروندان ارشد از 

مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
فریبا زارعان افزود: یکی از عوامل نشــاط  آور 
در میان ســالمندان، برگزاری مسابقه آشپزی 
به ویژه غذاهای سنتی اســت و ما سعی داریم 
با ایجــاد مشــارکت و افزایش شــادمانی در 

سالمندان نقشی در این زمینه داشته باشیم.

اجرای کنسرت »دونوازی 
ویولن و پیانو« در هنرسرای 

خورشید
کنســرت دونوازی ویولن و پیانو، 24 آذرماه با 
هنرمندی پدرام غفاری و بهــزاد جعفریان در 

هنرسرای خورشید اجرا می شود.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان، بهزاد 
جعفریان نوازنده ویولن و پدرام غفاری نوازنده 
پیانو در این برنامه به اجــرای آثاری در قالب 

دونوازی ویولن و پیانو می پردازند.
هنرسرای خورشید سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان، روز جمعه 24 
آذرماه میزبان گروه دونــوازی ویولن و پیانو به 
سرپرستی پدرام غفاری و ابراهیم حاج هاشمی 

مدیر برنامه و اجرایی است. 
این برنامه ســاعت 18:30 در محل هنرسرای 
خورشــید واقع در خیابــان کاوه، پل چمران، 
جنب شــهرداری منطقه 7 برگزار می شود که 
عالقه مندان برای تهیــه بلیت و حضور در این 
www. کنسرت می توانند به سایت نوای مهر
navayemehr.ir مراجعه کرده یا با شماره 

34593560 تماس حاصل کنند.

شهردار اصفهان در دیدار با وزیر اسبق 
مسکن و شهرسازی:

جلب مشارکت مردمی، از 
اهداف مدیریت شهری است

شــهردار اصفهان در دیــدار با علــی عبدالعلی 
زاده وزیر اسبق مســکن و شهرسازی اظهارکرد: 
30درصد شــهر اصفهان، بافت فرسوده است که 

20 درصد جمعیت شهر در آن سکونت دارند.
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: تمامی آثار باستانی 
شهر نیز در بافت فرسوده قرار گرفته است؛ از این رو 
احیای این بافت با مســائل اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی متعددی روبه روست.شهردار اصفهان 
عنوان کرد: در همین راســتا بایــد راهکارهایی 
برای بازسازی و نوسازی بافت فرسوده با توجه به 
سیاست های رونق گردشگری ارائه شود چرا که 
این مناطق از استعدادهای نهفته زیادی برخوردار 
هستند.نوروزی با تاکید بر اینکه توسعه مشارکت 
مردمی یکی از اهداف ما در مدیریت شهری است، 
خاطرنشان کرد: بر همین اساس شهروندسازی 
را بر شهرســازی مقدم می دانیم و در این راستا 
الزم است مثلث شهرداری، استانداری و شورای 
اسالمی شهر بایکدیگر هماهنگ باشند که البته 

این مسئله در اصفهان وجود دارد.

رییس اداره خدمات شهری مطرح کرد:
هزینه ۱۲۰ میلیارد تومانی 

شهرداری برای پاکیزگی شهر 
رییس اداره خدمات شــهری شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: یکی از مهم ترین ویژگی های شــهر 
اصفهان تمیزی و پاکیزگی آن اســت و البته این 
امر اتفاقی نیســت چرا که حاصل تالش شــبانه 
روزی تعداد زیادی ار نیروهای انســانی و صرف 

هزینه های قابل توجه است.
غالمرضا ساکتی تصریح کرد: در مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان 15 پیمانکار در بخش نظافت، 
رفت و روب معابر و حمل زباله فعال هســتند که 
در ســال جاری هزینه نظافت و پاکیزگی شــهر 
اصفهان با انجام اموری همچون خدمات نظافت، 
رفت و روب معابر و حمل زباله در مناطق 15 گانه، 

120 میلیارد تومان است.
رییس اداره خدمات شــهری شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه روزانه حدود یکهزار تن زباله 
در شهر اصفهان حمل می شــود، گفت: بیش از 
45میلیون مترمربع از معابر شــهر اصفهان، به 

صورت دستی و مکانیزه نظافت می شود.
وی با بیــان اینکه 2 هــزار و 589 کارگر پاکبان 
در امور خدمات شــهری و بازیافت، جمع آوری 
پسماند تر و خشــک فعالیت دارند، گفت: تعداد 
ماشــین آالت فعال به صورت شــبانه روزی در 
خدمات شــهری اصفهان، بیش از 260 دستگاه 

است.

رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی 
اصفهان خبر داد:

  اعزام گروه های روان شناسی 
به روستاهای زلزله زده 

رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی اصفهان 
گفت: یکی از وظایف ذاتی بسیج جامعه پزشکی، 
خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان و 
ارائه خدمات آموزشی و پیشگیری است که بر 
همین اساس تیم های مجرب بهداشتی و درمانی 
تشکیل شده اند. حجتی ادامه داد: بهداشت 
روان موضوع بسیار مهمی در حوادث ناگواری 
مانند زلزله است که می تواند نقش مهمی را در 
آرامش روانی آن منطقه ایفا کند و سالمت روانی 
حتما باید در کنار خدمات سالمت جسمانی 
مورد توجه مسئوالن باشد. رییس سازمان بسیج 
جامعه پزشکی استان اصفهان، خاطر نشان کرد: 
گروه های روان شناسی این سازمان با بهره گیری 
از روان شناسان مجرب مقطع دکترا و کارشناسی 
ارشد، به روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه 

اعزام شدند.

فرزانه افسرطه

رییس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی، در ســفر خود به اصفهان به 
مناسبت هفته پژوهش، با ابراز خرسندی از حضور 
در شهر والیتمدار اصفهان، از اهم مصوبات مجلس 
در زمینه آموزش، تحقیقات و پژوهش سخن راند. 
دکتر محمدمهدی زاهدی، با اشاره به وجود قوانین 
واضح و صریح در مورد بودجه تحقیقاتی کشــور، 
بیان داشــت: حداقل باید یک درصــد از بودجه 
مربوط به تولید ناخالص داخلی )GDP( به پژوهش 

اختصاص یابد. 
وی با ابــراز تاســف از اینکه در ســال 95، فقط 
46درصد بودجه تحقیقاتی، عملیاتی شده است، 
اذعان داشــت: بعید می دانم که در ســال جاری، 
همان یک درصد هم تحقق یابــد. زاهدی با بیان 
اینکه همه کشــورها با بحران اقتصادی و آسیب 
های ناشی از جنگ جهانی دوم، بودجه های زیادی 

را به پژوهش اختصاص داده و پژوهش را در اولویت 
کارهای خود قرار داده اند، کم عنایتی مسئوالن به 
پژوهش در کشور ما را دلیل بسیاری از مشکالت 

دانست. زاهدی با اشاره به 
حمایت مالی از شــرکت 
های دانش بنیان، اعطای 
وام را منوط به بررســی 

طرح ها اعالم کرد.
وی دربــاره گزارشــات 
متعــدد مجلــس نهــم 
مرتبــط بــا تخلفــات 

صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: 
گزارش مستند خالصه شــده در 60 صفحه، طی 
22 ســاعت به صورت کارشناسی و حرفه ای ارائه 

شد. دکتر زاهدی راجع به بی ارتباط بودن محتوای 
کتاب های درسی و مشــکالتی که در این زمینه 
وجود دارد، از تصویب قانونی در برنامه ششم توسعه 
خبر داد و گفت: آموزش 
و پرورش و وزارت علوم 
ملزم به حرکت به سمت 
آموزش هــای مهارتی، 
کارآفریــن، خالقیت و 
تحول گرا هســتند که 
امیدواریم تا سال 1400، 
50درصــد آموزش های 
حرفه ای و مهارتی طبــق مصوبات مجلس تحقق 
یابد. وی تاکید کــرد: توجه به صالحیت حرفه ای 
افراد را در استخدام ها مدنظر قرار داده ایم که این 

قانون توسط شورای نگهبان در شرف تایید است. 
زاهدی در پاسخ به پرسش خبرنگار زاینده رود مبنی 
بر انجام طرح های پژوهشی در سازمان ها و شرکت 
ها، بیان داشت: ســه قانون رفع موانع تولید، قانون 
اصالح دولت و قانون در برنامه ششم توسعه بسترهای 
خوبی را برای ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از 
طرح های پژوهشی فراهم کرده اند. وی تصریح کرد: 
برای اجرای پژوهش، الزامی است که اگر پروژه ای 
در دستگاهی بدون مصوبه دانشگاه و نظارت شورای 
عالی اجرا شود، هیچ بودجه ای به آن تعلق نمی گیرد. 
زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود علت تحقق 
نیافتن بودجه را مربوط به عملکرد مسئوالن دانست 
که هنوز ظرفیت دانشگاه ها و محققان را باور ندارند؛ 
مثال وزارت نفت ساالنه بیش از 200 میلیارد تومان 
به منظورتحقیقات توسط شــرکت های خارجی 
متحمل هزینه می شود؛ درحالی که پژوهشگران و 
نخبه های کشور می توانند پژوهش های مورد نیاز 

را انجام دهند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

کم عنایتی مسئوالن به پژوهش، علت بسیاری از مشکالت است

مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: درختان مواد غذایی را 
از خاک جذب و به برگ های خود 
انتقال می دهند و با فرا رسیدن 

فصل خزان و ریزش برگ ها، عناصر غذایی جذب شده توسط گیاه به خاک برگردانده می شود. 
فروغ مرتضائی نژاد افزود: این برگ ها توسط میکرو ارگانیسم ها تجزیه شده و ضمن بهبود 

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک، چرخه عناصر در طبیعت جریان خواهد داشت. 
مرتضائی نژاد خاطرنشان کرد: در این راستا با شروع فصل پاییز به منظور جلوگیری از تخریب 
خاک و کاهش حاصلخیزی آن، برگ های خزان یافته از پارک ها و عرصه های فضای ســبز 

جمع آوری شده و به مکان های  سیلوی برگ انتقال می یابد.

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان با اشــاره به 
تئاتر بچه های مسجد اظهار داشــت: برای اجرای 
همایش تئاتر »بچه های مسجد« فراخوانی، اعالم 
و در همین زمینه مقرر شــد که تئاترهای برگزیده 
جشنواره کشوری »بچه های مسجد« انتخاب و اجرا 

شود. رسول هنرمند افزود: تئاتر »بچه های مسجد« دارای ویژگی های خاصی بوده که به صورت تک جنسیتی 
و مجزا در مساجد اصفهان اجرا می شود.مدیر خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان گفت: در معاونت فرهنگی امور 
مساجد حوزه هنری اصفهان نزدیک به 20 گروه تئاتر »بچه های مســجد« فعالیت می کنند که نکات فنی و 
آموزشی آن توسط مربیان مجرب به هنرجویان آموزش داده می شــود.وی با بیان اینکه در تئاتر »بچه های 
مسجد« استعدادهای تئاتری کشف شده است، افزود: در این گروه، استعداد نوجوانان و جوانان عالقه مند به 
تئاتر کشف شده و حوزه هنری در راســتای ارتقای دانش و تکنیک این هنرجویان، به برگزاری کالس های 

آموزشی و تربیتی در مساجد اقدام می کند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز:

 برگ های پاییزی به 
خاک برگ تبدیل می شود

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان:

همایش تئاتر »بچه های 
مسجد« برگزار می شود

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مشارکت به معنای این است 
که شهروندان بتوانند بر سرنوشــت خود تاثیر بگذارند، ادامه داد: 
شهروندان در کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه مشارکت بی نظیر 
و ارزشمندی داشتند؛ همان گونه که در طول 8 سال دفاع مقدس 
بیشترین مشارکت ها را در دفاع از کشور داشتند. شهرام رییسی 
با اشاره به انواع مشارکت ها، گفت: مشارکت های مختلفی نظیر 

مشارکت افراد با یکدیگر، مشارکت خیرخواهانه و مشارکت های 
شهروندان با دولت وجود دارد. وی با بیان اینکه مشارکت و توسعه 
باید به یکدیگر متصل شوند، ادامه داد: لذا برای تحقق این مهم باید 
مشــارکت، به حوزه های اقتصادی ورود یابد که منجر به افزایش 
ثروت برای شهر و شهروندان می شود. وی با اشاره به راهکارهای 
جذب ســرمایه گذار عنوان کرد: الزم اســت فرایندهای سرمایه 
گذاری برای سرمایه گذار در شهر شــفاف شود و فضای کسب و 

کار برای مشارکت کننده سهولت یابد. رییســی در ادامه با بیان 
اینکه اتفاقات بسیار خوبی برای جذب ســرمایه گذاری خارجی 
رخ داده اســت، ادامه داد: یکی از رویکردهای شهرداری اصفهان، 
جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه های تکنولوژی، دانش فنی و 
غیره است. وی  در پایان گفت: افزایش مشارکت بخشی و استفاده 
از توانمندی های بخش خصوصی، از رویکردهای مهم شهرداری 

اصفهان محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان:
خألهای قانونی در مسیر سرمایه گذاران رفع می شود

اخـبار

 رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در جمع کارشناسان و مبلغان فرهنگی 
اظهار داشت: بشــر در عصر مدرن به دین گریزی تمایل پیدا کرد و این تصور 
به او دست داد که مسخر تکنولوژی شده است. حجت االسالم محمد قطبی،  
افزود: از سویی در عصر پست مدرن بشــر به شکاکیت و نسبی گرایی رسید و 
اکنون در عصر ترنس مدرن در حال بازگشت به قابلیت ها و تعلقات فرا انسانی 

است که ما از آن به »معنویت گرایی« تعبیر می کنیم.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه بر این مبنا بشر مجددا به 
سمت معنویت حرکت کرده است، تصریح کرد: واقعیت این است که بشر به 
سمت تعلقات و قدرت هایی حرکت کرده است که فرای حس انسان و خارج 

از قدرت اوست و می تواند اسطوره، اجنه، شــیطان و یا معنویت توحیدی و 
آسمانی باشد. وی با بیان اینکه انبوه جمعیت جهان به سمت اسطوره پرستی 
یا خرافه پرستی یا عرفان های کاذب و حسی حرکت می کنند، ادامه داد: در 
واقع جمعیت انبوهی از مردم جهان به سمت تعلقات و قدرت های فرا انسانی 
حرکت کرده و همه مدعیان اعم از شیطان پرستان، اجنه گرایی، معناگرایان 
ادیانی، معناگرایان سکوالر و عرفان های نوظهور، با تابلوهای خویش خودنمایی 
می کنند. قطبی تصریح کرد: در چنین شرایطی ما باید در مباحث توحیدی و 
معرفتی، تابلوی خود را نشان داده و مردم جهان را قانع کنیم که آن تعلقات و 

قدرت های فرا انسانی می بایست مبنای وحدانی و الهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازگشــت انســان عصر مدرن به معنویت طیف وسیعی را 
دربرمی گیرد، گفت: در این طیف، معناگرایی با قرائت شیعی در حال گم شدن 
است. رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اضافه کرد: ما آرام آرام چراغ های 
کوچکی را روشن کرده و به دنیا اعالم کرده ایم که یک اندیشه ناب توحیدی با 
قرائت اسالمی وجود دارد که باید از آن آگاه شده و به سمت آن حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: اگر در این جریان بزرگ جهانی و موج گرایش به قدرت های 
فرا انســانی قرار نگرفته و از ابزار و محصوالت نوین برای ترویج دین استفاده 
نکنیم، با شتابی که در حال حاضر وجود دارد عقب افتاده و مسابقه را می بازیم، 
آن وقت است که به اقلیت تبدیل شده و ناچار می شویم حصاری به دور خود 

بکشــیم. قطبی تاکید کرد: مبلغان باید مخاطبان خود را افرادی بدانند که 
تاکنون چیزی از دین نشــنیده اند یا وارد عصر مدرن و پست مدرن شده و یا 

حیران و سرگردان هستند. 
وی با بیان اینکه امروز مسئوالن شهری و استانی به این نتیجه رسیده اند که 
شهر اصفهان باید بر مدار گردشــگری پیش برود، گفت: گردشگری فرصتی 
است که اگر مورد سرمایه گذاری قرار گیرد بسیار سودمند است؛ به نوعی که 
می توان در بطن آن، ســنت ها و آیین های بومی و میراث ناملموس را به دنیا 
معرفی کرد تا جهان در بازگشت پرشتاب خود به سمت قدرت های فرا انسانی، 

این تعلقات را شناخته و جذب آنها شود.    

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

توجه به میراث ناملموس در عصر ترنس مدرن ضروری است
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

شاد و مثبت اندیش بودن
شاد و خوش بین بودن کلید سازندگی و خالقیت 
در کار است. اگر شاد باشــید، ذهن بازتری هم 
خواهید داشت و کارها با انرژی و نتیجه بهتری 
پیش خواهند رفت. در ضمن، اگر خوش بین و 
مثبت  اندیش باشید و به خود تلقین کنید که از 
عهده انجام هرکاری بر می آیید، کارها نیز حکم 

آب خوردن پیدا می کنند.
اگر همیشــه دید منفی به کار و زندگی داشته 
باشید، بدون شک در کار خود نیز کارایی الزم 
را نخواهیــد داشــت و تمرکزتان بــرای اتمام 
کارها پایین خواهد بود. برای اینکه روز خود را 
با انرژی های مثبت آغاز کنیــد می توانید یک 
صبحانه کامل بخورید، موفقیــت های خود را 
یادآوری کنید، پیشرفت های هر چند کوچک 
خود را جشــن بگیرید. برای کارهای اشتباهی 
که انجام داده اید، خود را ســرزنش نکنید زیرا 
این امر موجب از بین رفتن تمرکز و بروز استرس 

بیشتر می شود.
نادیده گرفتن مسائل نامربوط به کار

تقریبا همه عادت کرده اند کــه به طور مرتب 
شــبکه های اجتماعی خود را چک کنند. این 
مشکلی است که بیشتر شرکت ها با آن روبه رو 
هســتند؛ اما باید بدانید، رسانه های اجتماعی، 
خانواده، دوســتان و حتی همکاران می توانند 
در موقعیت های خاص، موجب اتالف وقت شما 
بشوند؛ بنابراین این اجازه را به آنها ندهید و زمان 
خود را برای کارهای مهم تر خرج کنید. به این 
مفهوم که فعالیت هایی که هیچ ســودی برای 

شما ندارند را محدود کنید.
در محل کار، اینترنت تلفن همراه خود را خاموش 
کنید تا وسوسه نشوید که فیس بوک، اینستاگرام 
یا سایت های دیگری که مربوط به کار نیستند 
را مرور کنید. با این کار متوجه خواهید شد که 

کارایی و تمرکز شما در کار بیشتر می شود.
ورزش کردن

با کمی ورزش سبک می توانید انرژی الزم برای 
انجام کارهای خود را به دست بیاورید. روزانه باید 
حداقل ۳۰ دقیقه را به ورزش اختصاص دهید. 
اگر نمی توانید این زمان را به ورزش اختصاص 
دهید حداقل در راه خانه مسیری را پیاده روی 
کنید. ورزش کردن مزایای بسیاری برای جسم، 

روح و زندگی هر فرد دارد.

مهارت زندگی

 چگونه از تمام استعداد خود 
در محل کار استفاده کنیم؟)3( 

  اصل حســد به کوری قلب و انکار فضل الهی که دو بال کفر هستند
برمی گردد و شخص حاسد ضررش قبل از آنکه به محسود برسد به 
خودش می رســد، مانند ابلیس که ضررش به خودش رسید و لعنت 

ابدی شامل حال او شد و آدم به مقام نبوت رسید! 
رفیق عیسی)ع( 

 امام صادق)ع( فرمود: بپرهیزید از حسد و بر یکدیگر حسد نورزید. آنگاه 
فرمود: یکی از برنامه های حضرت عیسی )ع( گردش درشهرها بود. 
دریکی از سفرهایش یکی از اصحاب را همراه خود برد. در بین راه به دریا 
رسیدند، عیسی )ع( با نام خدا پا روی آب گذاشت و شروع به رفتن کرد. 
آن مالزم هم، سخن عیسی )ع( را تکرار و به دنبال او روی آب حرکت 
کرد. وسط دریا با خود گفت: عیسی پیامبر است روی آب راه می رود و 
من هم روی آب راه می روم پس برتری او بر من در چیست؟ همین که 
این حرف را زد در آب فرو رفت و از عیسی )ع( کمک طلبید. حضرت 
دست او را گرفت و از درون آب باال کشید و به او فرمود: چه گفتی که در 
آب فرو رفتی؟ آن شخص حقیقت خیال درونی خود را گفت. عیسی)ع( 
فرمود: خود را در غیر جایگاهی که خدا برایت معین کرده قراردادی و 

مغضوب خدا شدی، پس توبه کن تا منزلت سابق را بازیابی. 
کار عجیب حسود

 درزمان خالفت هادی عباســی مرد نیکوکار ثروتمنــدی در بغداد 
می زیست. درهمسایگی او شخصی سکونت داشت که نسبت به مال 
او حســد می ورزید. تصمیم گرفت غالمی بخرد و او را تربیت کند و 
بعد مقصود خود را به او بگوید. روزی بعد از یک ســال به غالم گفت: 
همسایه ام ثروتمند است و او را دشــمن دارم، می خواهم دستورم را 
انجام دهی. شب با هم باالی پشت بام همسایه ثروتمند می رویم، تو 
مرا بکش تا قتلم  به گردن او بیفتد. غالم نیمه شب به دستور موالی 
حسود، گردن موالیش را باالی بام همسایه محسود ثروتمند زد. فردا 
قتل حسود بربام همسایه کشف  شد. هادی عباسی دستور بازداشت 
ثروتمند را داد و از او بازپرسی کرد. غالم دید که مرد ثروتمند گناهی 
ندارد، جریان حسادت و کشتن را تعریف کرد. خلیفه به غالم گفت: هر 
چند  قتل نفس کرده ای ولی چون جوانمردی نمودی و بی گناهی  را 

از اتهام نجات دادی تو را آزاد می کنم.

باغ 
کاغذی

رمان »شاخ دماغی ها«، نخســتین محصول »مدرسه رمان«               
شهرستان ادب اثر سیده عذرا موسوی برای گروه سنی نوجوان 
منتشر شد.کتاب پیشین سیده عذرا موسوی با عنوان »جشن 
باغ صدری« مجموعه داســتانی بود که توانســت نظر جمع 
بسیاری از منتقدان و مخاطبان جدی ادبیات را به خود جلب 

کند و توقع ها را از این بانوی جوان نویسنده باال ببرد.
»شــاخ دماغی ها«، در 184 صفحه و 23 فصل، داستان دختر 
نوجوانی را روایت می کند که پدر و مادرش برای درمان به خارج 

از کشور می روند و او ناچار است مدتی را در خانه خاله اش سر 
کند. در آن جا پسر نوجوانی هم زندگی می کند که ناچار است 
اتاقش را طی این مدت، در اختیار دخترخاله خود بگذارد و از 

این مسئله اصال دل خوشی ندارد...
در بخشــی از این رمان می خوانیــم: »دو روز از آمدن نیلوفر 
نگذشته بود و من گند زده بودم. حاال شب مامان و بابا می آمدند 
و نیلوفر مثل مامــور کالنتری همه چیز را می گذاشــت کف 

دستشان. از این بشر هیچی بعید نبود. «

شاخ دماغی ها حسد

به بعضی از مواد غذایی باید آب اضافه کرد تا قابل 
خوردن شوند

در فضا هم نمک و فلفل در دسترس است، تنها تفاوتش در 
مایع بودن آنهاست. دلیلش هم این است که فضانوردان 
نمی توانند چاشنی ها را روی غذاهایشان بریزند و نمک و 
فلفل به راحتی در هوا پخش می شــود. بدین ترتیب این 
خطر وجود دارد که این چاشــنی ها در منافذ و دریچه ها 
رسوب کرده، وســایل را آلوده کند یا در چشم و دهان و 

بینی فضانوردان گیر کنند.
طوالنی ترین زمانی که یک شخص در فضا مانده 

۴۳۸ روز است
دکتر والری پولیاکف، دقیقا ۴۳۷ روز و ۱۷ ســاعت و ۵۸ 
دقیقه در این ایستگاه اقامت کرد و طی این مدت ۷۰۷۵ 
دور به دور زمین چرخیــد و در مجموع ۳۰۰.۷۶۵.۰۰۰ 
کیلومتــر را پیمــود! دکتــر پولیاکف قبال هم ســفری 
 طوالنی مدت به فضا داشــت که بیش از ۲۴۰ روز طول 

کشیده بود.
 با توجه به جمع این دو ســفر، او ۶۷۸ روز و ۱۶ ساعت و 
۳۲ دقیقه از عمرش را در مدار زمین گذرانده اســت، اما 
بیشــترین مدت اقامت در فضا طی ســفرهای متعدد به 
سرگئی کریکالف تعلق دارد که تا به حال شش بار به مدار 
زمین سفر کرده و جمعا ۸۰۳ روز و نه ساعت و ۳۹ دقیقه 

را در فضا زندگی کرده است.
تنها سه مرد در فضا مرده اند

از ۴۳۹ فضانورد به فضا رفته تا پایان سال ۲۰۰۴، ۱۸ نفر 
در حوادثی مربوط به ســفر به فضا جان خود را از دست 
داده اند. از این ۱۸ نفر تنها کارکنان ســایوز ۱۱ در سال 
۱۹۷۱ به طور حتم در فضا جان خود را از دست داده اند. 
جورجی دوبوروفسکی، ویکتور پاتســایوف و والدیسلی 
ولکوف، بعد از سه هفته اقامت هنگام جدا شدن از ایستگاه 
سالیوت، کشته شده اند. ظاهرا دریچه فضانورد آنها به طور 

تصادفی باز شده است.

حقایقی که درباره زندگی در فضا نمی دانید!)2(
دانستنی ها

حرف حساب

کوه، زجر می کشد
کوه، زجر می کشد و زخم دار است.درونش چیز 
دیگری اســت و ظاهرش چیز دیگر... اگر اینگونه 

نبود که »کوه« نمی شد.
»متن های ادبی«
مصطفی باقرزاده

سیره بزرگان 
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